
Kjell Gjerdsbakk  3. november 2021 
 

Haakon Kvenna Veum 
Hovedutvalg for barn og unge 
Bærum kommune 
 
Vedr. brev om budsjett ved Haug skole og ressurssenter 
I dagens Budstikke er det gjengitt en faksimile av et brev fra tillitsvalgte ved Haug skole. I 
dette brevet brukes undertegnede som referanse for behovet for budsjettbevilgninger til 
skolen, slik jeg forstår det, for inneværende skoleår. Jeg stiller meg uforstående til at jeg 
brukes som referanse i en slik sammenheng. 
 
Kort om mitt oppdrag på Haug: I desember 2018 ble jeg bedt av kommunalsjefen for 
Oppvekst skole, v/seksjonsleder Susanne Kaaløy, om å bistå skolen ved å «Styrke ledelsen 
ved Haug skole og ressurssenter i en periode der stillingen som rektor er lyst ut og en av 
avdelingslederstillingene er vakant.» I perioden desember 2018 til september 2019 bisto jeg 
med løpende driftsoppgaver, og bidro eksempelvis med 

 å utarbeide verktøy for bedre ressursstyring og budsjettering 

 å utarbeide et system for kartlegging av behovene som elevene ved Haug hadde, 
med målsetning å sikre oversikt og at elevenes behov kunne imøtekommes 

 å utarbeide plan for kompetanseutvikling innen det sentrale området sikkerhet for 
elever og medarbeidere. Mange av elevene ved Haug har behov for individuell 
tilrettelegging og oppfølging, og det fordrer systematisk, oppdatert og kompetent 
oppfølging av de aktuelle personalgruppene.  

 
Ikke på noe tidspunkt har jeg tatt stilling til hva som er et riktig budsjett for Haug skole - til 
det kreves kvalifiserte analyser av elevbehov som igjen omregnes i kostnader. Det er videre 
på sin plass å nevne at mitt oppdrag fant sted for snart tre år siden. Jeg reagerer på å bli 
referert til uten å bli spurt om jeg stiller meg bak et slikt krav eller ei.  
 
Avslutningsvis vil jeg presisere at jeg har stor respekt for det arbeidet som gjøres ved Haug 
skole.  
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