Korte kommentarer til behandlingen av HP i Baun
Generell kommentar: Savner en oppstilling i tabellform for hvert enkelt kuttforslag. Det er
vanskeligere å orientere seg i hver enkelt tekst. I denne omgang kommenterer vi det vi oppfatter som
de mest «dramatiske» kuttforslagene.
Endret budsjettramme til ungdomstrinnet: Kuttforslaget vil gå spesielt ut over ressurser til
spesialpedagogiske tiltak. KOSTRA-tallene sier at Bærum allerede ligger lavest blant ASSSkommunene når det gjelder antall elever som får spesialundervisning på ungdomstrinnet. For øvrig
er dette prosenttallet også lavest på småtrinnet og mellomtrinnet i Bærum.
Endret organisering av alternative skoletilbud: Utdanningsforbundet Bærum reagerer sterkt på at
det foreslås kutt før utredningsarbeidet om alternative skoletilbud er fullført. Kuttforslaget legger
sterke føringer for dette arbeidet og vil ramme de mest sårbare elevene i Bærum. Vi minner også om
at det er allerede vedtatte kutt både her og på Haug.
Spisset tilbud ved Sjøholmen maritime senter: Kuttforslag på 0,5 millioner av en budsjettramme på
4,5 millioner er dramatisk så lenge mesteparten av budsjettet er lønnsutgifter. Det foreslåtte tiltaket
om å flytte deler av et årsverk fra Sjøholmen i høst- og vinterhalvåret til undervisningsstilling ved en
skole vil ikke spare kommunen for noe. Lønnsutgiftene til vedkommende som blir flyttet på vil ikke bli
redusert i det hele tatt. Elevene vil derimot få et dårligere tilbud enn nå.
Likeverdig og forutsigbar modell for kontaktlærertillegg: Dette er det andre kuttforslaget som vil gå
mest ut over ungdomstrinnet. I Bærum er det vanlig med opp mot 30 elever i klassene. Derfor velger
skoler, spesielt på ungdomstrinnet, å ha to kontaktlærere per klasse. Kuttforslaget vil gå ut over
oppfølgingen av den enkelte elev og muligheten til å fange opp utfordringer så tidlig som mulig. Det
vil også bidra til å innskrenke skolenes frihet til selv å organisere driften mest fornuftig og
formålstjenlig ut fra skolens og elevenes behov.
Lærernorm: Rapporter fra skolene i Bærum viser at vi allerede i fjor manglet over 30 lærere, og dette
sparte kommunen flere millioner kroner på allerede da. På enkelte skoler utgjorde dette i 2019 mer
enn fire lærerårsverk. Kommunedirektøren påstår at staten ikke fullfinansierer lærernormen og
foreslår å kutte 26.2 mill. neste år og 39,4 mill. i 2022. Dette tilsvarer mellom 30 og 50 lærerstillinger
hvert år! Lærernormen er ikke underfinansiert, men er delvis dekket av rammetilskuddet fra staten.
Her tar kommunedirektøren statlig finansierte skolekroner og bruker det på noe annet og skolebarna
sitter igjen som taperne.
Nedtak av barnehageplasser Kuttet dreier seg om opp mot 47 – 48 stillinger, 18,8 mill. Dette er
dramatiske kutt som får store konsekvenser både for de ansatte og ikke minst for barna og deres
familier.
Avvikle støtte til utdanning for ansatte i barnehagene Bærum kommune er blant kommunene i
landet som har flest dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehagelærerstillinger. Vi har i mange år
slitt med å klare å rekruttere nok barnehagelærere. Det fremstår derfor som svært underlig at
kommunedirektøren ikke ser seg tjent med å stimulere til utdanning av barnehagelærere.
Vi ønsker gjerne et møte der vi kan gå mer detaljert inn på hvilke følger handlingsprogrammet vil få
for barn og unge. Ta kontakt på epost eller telefon, så avtaler vi et tidspunkt.
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