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Kommunalt Foreldreutvalg er i hovedsak fornøyd med årets budsjett og glade for ikke å se ytterligere innstramminger. 
Det er allikevel noen punkter vi ønsker å ytre bekymring rundt.  

Vi merker oss at driftsbudsjettet til skolen øker, men at lønnsvekst, prisvekst og den nye lærernormen i sum ikke er 
totalfinansiert i budsjettforslaget. Slik sett blir dette budsjettet som et minimumsbudsjett å regne og vi ser ikke noe 
rom for kutt. 

I tillegg er vi bekymret for at inntektene til kommunen ikke når de høyder politikerene håper på – hvilket i ytterste 
konsekvens kan få betydning for finansieringen av utbyggingen på HUS. Denne utbyggingen er helt nødvendig og må 
være en del av neste års budsjett. Om vi skulle være så uheldige at vi i 2020 ser kutt i driftsbudsjettet for å sikre større 
låneopptak til HUS enn hva som kanskje hadde vært nødvendig, så vil det være meget uheldig. Vi håper også at det er 
satt av tilstrekkelige midler til planlegging og prosjektering slik at nødvendig fremdrift kan oppnås.  

Vi stiller oss også noe undrende til hvordan kuttet i spesialundervisning skal foregå i praksis. På generelt grunnlag kan 
man jo si at alle kutt i spesialundervisning vil gå ut over de svakeste. Vi ser gjerne at politikerne gjør godt rede for 
hvordan dette skal løses uten at barn som har vedtak mister sin rett til ekstra ressurser. Det kan godt være at tilpasning 
og tilrettelegging innenfor ordinær undervisning eller klassesituasjon har best effekt, men dette krever også tid og 
ressurser som det ikke kan påregnes at klasselærer skal håndtere innenfor de normerte rammene.  

Vegbudsjettet er rimelig lavt i dette budsjettforslaget. KFU bemerker at det er mangelfull merking, skilting og belysning 
rundt skolene våre og langs alle skoleveiene. Ettersom budsjettet er lavt på dette området er vi naturlig nok bekymret 
for at lite vil bli gjort for å bedre situasjonen i kommende budsjettår.  

Det samme gjelder egentlig budsjettet for lekeapparater – selv om vi er glade for at det finnes en budsjettpost til dette. 
Etter at kommunen har hatt en gjennomgang av alle lekeapparatene rundt forbi, så har følgelig noen av dem blitt 
stengt/fjernet. Kanskje burde denne delen av budsjettet heller hatt en større post for kommende år og heller en 
reduksjon fremover i tid – for å raskere kunne bygge opp igjen det som har falt i fra? Fint om politikerene kan vurdere 
løsninger som raskere får opp igjen flere lekeapparater da disse har stor betydning for både trivsel og sosialt miljø på 
skolene – og i barnehagene.  

Voksentettheten ved SFO er også et tema i KFU og på flere FAU-møter i år. 20 barn per voksen er på grensen til hva som 
er forsvarlig og SFO er veldig utsatt ved sykdom etc. Det har i år igjen vært episoder som går på sikkerheten løs. Dette 
har blitt kommentert og dokumentert flere år på rad nå. Med lav voksentetthet vil også foreldre være skeptiske til 
tilbudet og vurdere å ikke kjøpe denne tjenesten av kommunen – hvilket skaper en negativ inntektsutvikling for SFO og 
ytterligere forsterker situasjonen. Her er det om å gjøre å ikke spare seg til fant. Det bidrar heller ikke i positiv retning at 
det fremdeles legges opp til makspris. Hva tenker egentlig politikerne om dagens bemanningsnorm? 

Til slutt vil vi også få uttrykke at vi er godt fornøyde med at helsesøstertjenesten opprettholdes på samme nivå og vi har 
store forventninger til «Holemodellen» for samhandling mellom tjenesteområdene som omfatter barn og unge.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Jonas Gythfeldt 

Leder av KFU, Hole Kommune.  

Hole, 03.12.2018. 
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