
 

 

Classification: Open 

UTTALELSE FRA FAU VED SULITJELMA SKOLE, VEDRØRENDE BUDSJETT 2022, HERAV FORSLAG OM 

OMGJØRING TIL OPPVEKSTSENTER I SULITJELMA, SAMT VIDERE KUTT I SKOLESEKTOREN. 

FAU ved Sulitjelma skole er svært bekymret over forslag til videre kutt i skolesektoren, og 

stiller seg bak innspill fra ledelse, klubben og SU.  

Sulitjelma skole har som resten av skolesektoren i Fauske kommune, gjennomgått store kutt 

i pedagogstillinger, assistentstillinger og merkantil i årene som har gått. Dette for å nevne 

noe. Vi har ved flere anledninger uttrykt vår bekymring for hvilke konsekvenser disse 

kuttene vil innebære for de ansatte i skolen, og ikke minst for skolehverdagen til våre barn.  

Ref. Sulitjelma FAUs uttalelse til budsjett 2021: 

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.  

Det er akkurat disse konsekvensene vi ser i dag, ikke bare i Sulitjelma, men i skolesektoren 

som helhet. Et voldsomt sykefravær, slitasje på lærere, manglende spesialundervisning, 

manglende oppfølging av elever, manglende tilrettelegging og lite stabilitet etter flere år 

med nedskjæringer. Vi ser med bekymring på at faglig kompetanse forsvinner ut av skolene 

og ut av kommunen. 

Det at det nå foreslås å slå sammen ledelsen av Sulitjelma skole og Sulitjelma barnehage i 

tillegg, for en årlig besparelse på rundt kr 300.000,- er på ingen måte holdbart.  

Ved å etablere oppvekstsenter vil det i tillegg til ytterligere reduksjon i pedagogstillinger, bli 

en mye mindre fleksibel ledelse, mindre tilstedeværelse, større avstand mellom ledelse og 

medarbeidere, enda mindre tid til utviklingsarbeid, samt en ledelse som i tillegg skal 

håndtere to ulike kulturer.  

Dette er svært uheldig i den meget krevende situasjonen skolesektoren står i, og FAU kan 

ikke se at dette vil føre med seg en økonomisk besparelse verdt konsekvensen.  

FAU ved Sulitjelma skole ber om at ledelsesstrukturen i Sulitjelma skole og barnehage forblir 

som den er, og at Fauske Kommune ser på langtidseffekten av videre kutt innenfor 

skolesektoren.  

 

På vegne av FAU ved Sulitjelma Skole 

Med vennlig hilsen, 

Tonje Setså 

Leder FAU  


