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Fra
FAU Sande skole
Høringssvar vedrørende ny barnehage- og skolebruksplan.
Først og fremst ønsker Sande FAU å bemerke at vi ikke ønsker å uttale oss om hvilke skoler
som bør legges ned eller opprettholdes. Det som er viktig for oss er å se ny barnehage- og
skolestruktur i et langsiktig perspektiv, med en rettferdig fordeling av ressursene, og til det
beste for både elever og ansatte i hele kommunen. Høringsnotatet fra KS-konsulent, oktober
2018 og høringsdokument pr.01.03 har vært krevende å lese. Vi legger til grunn at
kostnadene skal reduseres, og kutt må gjøres selv om kommunens økonomi er bedre enn
tidligere antatt.
●Forvaltning av ressursene:
Det som vi sitter igjen med, og ser med stor bekymring på er den store forskjellen i
lærertettheten blant de 6 grunnskolene der bla Sunndal ungdomsskole holder seg så vidt
innenfor lærernormen. Ser man på netto driftsutgifter undervisning pr. elev, og netto
driftsutgifter skolelokaler pr.elev er det stor forskjell mellom den minste skolen og de to
største skolene. Sande skole har 85 078 kr i netto utgift pr elev når det gjelder undervisning
mens Gjøra ligger på 163 769kr pr. elev. Når det gjelder driftsutgifter skolelokaler ligger
Sande skole med 6577 kr pr. elev mens Gjøra ligger inne med 20 324 kr. pr elev. Ut ifra de to
høringsdokumentene er det ingen tvil om at de små skolene tar mye av ressursene.
Konsekvensen av dette kan føre til at lovpålagte pedagogiske oppgaver som tilpasset
undervisning, som både svake og flinke elever har rett på, blir dårligere fordi lærere på de
største skolene har flere elever og dertil mindre tid til å følge opp hver enkelt elev i timene.
●Lovpålagte pedagogiske oppgaver:
Skoleverket inneholder mange lovpålagte pedagogiske oppgaver uavhengig av om det er en
stor eller liten skole. Eksempler på dette er retten til tilpasset opplæring, retten til
spesialundervisning, tilgang til bibliotek, rådgiverfunksjon, sosiallærer og helsesykepleier. På
større skoler har man en større fleksibilitet i bruken av disse funksjonene, mens på små
skoler gir det mindre fleksibilitet og det blir dyre funksjoner.
●Samfunnsperspektivet:
Sande FAU har ingen problemer med å se bekymringer til foreldre og elever ved en eventuell
nedleggelse av sin skole. Om det vil få konsekvenser for bosetting eller andre negative
konsekvenser vil ikke vi uttale oss noe om. Sande FAU mener de små skolene også har en
plikt til å mene noe om en rettferdig fordeling av ressursene i forhold til de største skolene,
og hvilke konsekvenser det har for de største skolene om det ikke gjøres en endring i
barnehage- og skolestrukturen. Begge høringsdokumentene gir utrykk for at konsekvensene
av å ikke gjøre noe med barnehage- og skolestrukturen vil gi et dårligere tilbud til elevene
ved de to største skolene, Sande skole og Sunndal ungdomsskole.

