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UTTALELSE FRA FAU VED SULITJELMA SKOLE, VEDRØRENDE KOMMUNEDIREKTØRENS 

BUDSJETTFORSLAG 2021. 

FAU ved Sulitjelma Skole ser med stor bekymring på kommunedirektørens forslag om å redusere 

antall lærerstillinger i Fauske kommune, samt å utrede flytting av ungdomstrinnet i Sulitjelma til 

Fauske. 

Reduksjon i lærerstillinger: 

Fauske kommune har fra 1.oktober 2018 og frem til 1.oktober 2020 allerede gjort store kutt innen 

skolesektoren, hvor 27,07 årsverk er fjernet. Kommunedirektørens forslag om å trekke ned 

ytterligere 15 årsverk vil resultere i et totalt kutt på 42 årsverk, og dette uten at arbeidsmengden er 

blitt merkbart mindre. Lærere, fagforbund og tillitsvalgte signaliserer at dagens situasjon er en 

påkjenning, og at grensen er nådd for lenge siden, med 50 pluss arbeidstimer i uken. Det er høyt 

stressnivå, flere arbeidsoppgaver uten ekstra tidsressurs, mye sykdom og fravær, samt store 

utfordringer med å få tak i vikarer. I tillegg til dette, kan vi legge til Covid 19, og det ekstraarbeidet 

det medfører i form av smittevern. Foreslåtte kutt er ikke forsvarlig å gjennomføre, da det ikke vil 

være et spørsmål om tilbudet til våre barn svekkes, men heller hvor mye og hvor alvorlige 

konsekvensene blir.  

Vi risikerer å miste gode fagfolk, fremtidig mangel på kvalifiserte lærere, skyhøyt sykefravær, lavere 

rekruttering til yrket, dårligere læringstilbud og valgmuligheter, lite til ingen spesialundervisning og 

tilrettelegging, og til syvende og sist fraflytting fra kommunen. En konstant trussel om nedleggelser 

og nedskjæringer fremmer på ingen måte et godt psykososialt miljø, verken for lærere eller elever. 

Færre ansatte i skolen fører til større sammenslåinger av klasser og begrenser bruk av ulike 

undervisningsmetoder.  

FAU ser med uro på hva dette kan føre til på sikt, samt hva fremtiden byr på for elevene og deres 

utdannelse.  

 

Ungdomstrinnet: 

Sulitjelma vokser! De siste årene er det flere unge som har etablert seg og kjøpt hus i Sulis, og som en 

meget positiv konsekvens av tilflyttingen, har det i løpet av de siste 4 årene kommet 17 barn hit. 

Nedgangen i elevtall, som det vises til i kommunedirektørens budsjettforslag, er midlertidig og 

forbigående. Sulitjelma skole er eneste skolen i kommunen med økt elevtall, og med den fremtidige 

etableringen av ny industri, flere arbeidsplasser og økt turisme er det ingen tvil om at trenden 

fortsetter.  

FAU stiller spørsmål til hvorfor ungdomstrinnet nok en gang forslås flyttet? Hvis argumentene er det 

sosiale miljøet for elevene og den faglige kompetansen til lærerne, kan vi vise til at elevene ved 

Sulitjelma skole trives svært godt, samt at den faglige kompetansen til lærerne er på plass i alle fag, 

dette med et unntak. Grunnet fult videreutdanningsstudie i samfunnsfag dette året, er ikke kravet 

oppfylt, men vil være på plass innen fristen, som for øvrig er 2025. Elevene skårer meget høyt på 

trivsel i elevundersøkelser, vi setter våre verdier svært høyt, og kan være stolt av det miljøet, 

tryggheten og trivselen vi har her. 

Som foreldre kan vi ikke stille oss bak en avgjørelse hvor barna våre skal pendle 1,5 time daglig, på 

usikker reisevei, uten telefondekning, fra 12-års alder. Skoledagen vil bli uforholdsmessig lang, og 

skape uholdbart stress for barna. Ungdomstrinnet i Sulitjelma har i flere omganger vært truet i 
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budsjetteringsprosessen, og den konstante trusselen om nedleggelse/flytting skaper bekymring, 

engstelse og uro blant elever, foreldre og lærere. 

FAU står ved tidligere uttalelser på at vi allerede har bidratt med betydelige besparelser når det 

gjelder skolen. Vi viser til at ungdomstrinnet allerede har flyttet en gang, dette for å gjøre plass til 

barnehagen. Barnehagen som i utgangspunktet skulle vært bygd frittstående, men nå opptar de 

opprinnelige arealene til ungdomsskolen. Her spares det både på areal, vedlikehold og drift. Og vi 

mener fremdeles at den konkrete besparelsen Fauske kommune vil oppnå med å flytte 

ungdomstrinnet til Fauske, er ubetydelig, kontra å rive et helt lokalsamfunn.  

Konsekvensene for Sulitjelma som et samfunn i vekst, er for omfattende og ødeleggende, til at 

Fauske kommune i det heletatt burde vurdere å bruke midler på å utrede flytting av ungdomstrinnet, 

tatt i betraktning kommunens allerede pressede økonomiske situasjon.  

Andre momenter vi har nevnt tidligere, som ikke er besvart; 

• Er det tenkt at elevene skal følge normal rutebuss, eller vil det bli satt opp egen skoleskyss?  

• Er kostnaden ved dette eventuelt hensyntatt i regnestykket som omhandler besparelser?  

• Reiseveien er allerede lang nok, og om elevene skal følge vanlig rutebuss vil de få lang 

ventetid, både før og etter skolen. Her kan det tenkes at det eventuelt også må settes inn en resurs 

for å ivareta elevene? 

• Vil det være krav om at elevene i grunnskolen har følge med en voksen på skoleveien? 

• Vil elevene bli splittet i flere klasser?  

• Blir elevenes fysiske og psykiske helse ivaretatt på en god måte, når skoledagen kan bli opp 

mot 10 timer lang? Dette uten at eventuelle lekser, fritidsaktiviteter og sosial omgang er medregnet. 

 

Avslutningsvis vil FAU stille spørsmål til at kutt igjen skal ramme barn og unge. Vi forstår at Fauske 

Kommune står i en meget vanskelig økonomisk situasjon, men om kommunen legger ned, eller 

reduserer alle tilbud til barn og unge, hvilken fremtid går vi i møte? Hvilke signaler sender vi til 

menneskene bak tallene? Vi må tenke langsiktig, ha fokus på fremtidig vekst og utvikling, både i 

Sulitjelma og i Fauske Kommune. Vi bygger opp – ikke ned!  

 

 

Med vennlig hilsen, 

FAU Sulitjelma Skole 

v/leder Tonje Setså 

 

 

 


