
Vi foreldre på Haug skole er glad det varslede kuttet ble reversert, samt at det tilkom 1,6 mill. ekstra. 

Det var nødvendig. 

Hovedutvalgsleder Haakon Veum var tydelig i Budstikka 27.10: «Det må ikke være tvil om at Haug 

skole er et viktig tilbud det er politisk ønske om å ta vare på som et fyrtårn i lokalmiljøet»  

Takk! Vi foreldre trenger en slik betryggelse. 

Mindre trygg er vi på om kommunalsjefen for skole og oppvekst, Siv Herikstad, tenker likedan om 

skolen til barna våre. 

Da pengene ble reversert begrunnet Herikstad det med den ekstraordinære situasjonen pandemien 

har påført skolen. Underkommunikasjon, dårlig kommunikasjon og misforståelser, leser vi i Budstikka 

03.11.21. 

Vi som er foreldre og har lest Agenda Kaupangs rapport fra perm til perm, vi synes saken er ganske 

enkel: 

Dette er ingen ekstraordinær situasjon. Grunnbemanningen har vært for lav og skolen har vært 

underfinansiert. I en årrekke. 

Dette er også «kjente faktorer» som budsjettforslaget skulle bygges på. Og som er identifisert i 

Agenda Kaupang. Allikevel så utelater Herikstad å nevne dette for politikerne i Hovedutvalget for barn 

og unge den 12.10.21. 

Det som derimot Herikstad vektlegger er:  

 «Systemene og kvalitetsindikatorene som mangler» ved skolen. Som om dette gjør seg selv, 

når det er manko på ansatte. 

 At det er et «tykt pålegg av ansatte i skoletiden», noe tillitsvalgte og verneombud i brev til 

kommuneadministrasjonen påpeker er direkte feil.  

 Herikstad sier også at: «Mens for de øvrige skolene i kommunen så har man et SFO tilbud om 

morgenen, hvor de ansatte går hjem og kommer tilbake igjen på SFO på ettermiddagen.» At 

Haug skole burde gjøre det samme vitner om at Herikstad «ikke har anerkjent Haugs behov 

for faglig kompetanse», slik leder for Utdanningsforbundet, Bjørn Sigurd Hjetland sier til 

Budstikka 03.11.21.  

 Herikstad kaller også Haug skole for et «sånt segregert tilbud». At det er få kommuner som 

har et slikt tilbud, og at et slikt tilbud, i en slik størrelsesorden, er fantastisk. Det er nesten så 

en skulle tro at det er for fantastisk. Men kanskje vi misforstår henne?  

 Eller kanskje ikke? Vi blir i hvert fall veldig usikre når Siv Herikstad til slutt i sitt innlegg i møtet 

med overnevnte Hovedutvalg, sier: «…hva arbeidet har bestått i for å komme ned i den 

ressursrammen som skolen var satt til.» Stikk i strid med det Agenda Kaupang kom frem til, 

som var at skolen trenger en ny budsjettmodell.  

 Når skolesjefen også sier at Haug skole gikk med grønne tall for 2020, når skolen faktisk gikk 

med røde tall, men fikk underskuddet dekket av koronatiltak – da begynner det å skurre 

skikkelig.  

Hva er det skolesjefen vil med skolen vår? Det kan nesten virke som om hun ikke vil at den skal lykkes. 

Vi foreldre, på vegne av barna våre, setter umåtelig pris på støtten fra Bærums politikere og 

innbyggere. Dere ser at Haug er viktig og må få trygge økonomiske rammer.  

Haug skole må ikke «settes i spill», Siv Herikstad. 


