Notat fra vernetjenesten og organisasjonene

Til

23.10.2018

Kommunestyrets medlemmer

Angående brev fra rådmannen til Formannskapet og Hovedutvalg barn og unge, datert 15.10.18,
vedrørende situasjonen ved Haug skole og ressurssenter
De ansattes representanter, både i vernetjenesten og organisasjonene undrer seg over notatet som
ble forelagt politikerne i Formannskapet og Hovedutvalget barn og unge den 15.10. Notatet er ikke
avstemt med organisasjonene eller vernetjenesten i forkant av utsendelse, noe som resulterer i
uriktige fremstillinger og faktafeil.
Vi ser oss derfor nødt å legge fram en riktig versjon slik at politikerne i kommunestyret får
muligheten til å fatte en best mulig opplyst beslutning i kommunestyret den 24. oktober.
På side 1 under overskriften bakgrunn, fremstiller rådmannen det som om bekymringsmeldingene
kom først i forbindelse med oppstart av skoleåret 18/19. Dette er uriktig. Organisasjonene har
mottatt bekymringer gjennom våren og så seg nødt til å melde dette videre til kommunalsjef skole
allerede i mai/juni. Dette ble drøftet i medbestemmelsesmøte i Oppvekst skole i juni, men uten tiltak
eller konklusjon.
Videre under samme overskrift blir varsel om stengning fremstilt som en bakgrunn i saken. Det er
uriktig. Etter gjentatte bekymringer fra vernetjeneste og hovedtillitsvalgte, ble det innkalt til et møte
den 7. september.
Det står videre at «møtet konkluderte med tiltak knyttet til de aktuelle utfordringene». Dette er
uriktig. I dette møtet ble det ikke konkludert med noen tiltak. De hovedtillitsvalgte etterlyste referat
fra møtet i påvente av at eventuelle tiltak skulle legges til i etterkant. Da referatet var klart den 17.
september er det heller ikke der nevnt noen tiltak. Onsdag 10.10.18 ble det fattet vedtak om
strakstiltak, etter at vernetjenesten hadde satt en frist før de måtte se seg nødt til å stenge deler av
tilbudet på SFO ved Haug skole og ressurssenter.

Organisasjonene og vernetjenesten vil avslutningsvis beklage at rådmannen fremstilte prosessen
uriktig for medlemmene i Formannskapet og Hovedutvalget for barn og unge.
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