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Det kommunale foreldreutvalget i Fauske ønsker å komme med sin bekymring 

på utviklingen i skole grunnet nedskjæringer de siste år. 

Vi har i alle år med nedskjæringer i skolens ressurser, håpet at dere politikere 

skulle forstå at det ikke går lengere. Det er nå skjært ned til langt inn i beinet, 

og vi ser dessverre negative resultater av dette. Selv om både lærere og 

skoleledelser prøver å være positive, og gjør sitt beste, kan ikke vi som 

foreldrenes talerør sitte stille å se på at elever ikke får det de har krav på i 

skolen. Faglærte lærere forsvinner, og ufaglærte vikarer gjør sitt ytterste for å 

holde hjulene i gang. Det er dessverre slik at 18-19 år gamle ungdommer ikke 

har de kunnskaper som skal til for å gi våre barn lovlig den opplæringen og 

støtten i skolen som de har krav på. Skoleeier er litt for rask med å 

kommentere at lærerutdanningen sliter, og at lærere ikke vokser på trær, men 

det gjør ingen yrkesgrupper der det over en årrekke kuttes ned i bemanningen. 

Færre ressurser gir mindre tid til å se og høre barna, og vi ser dessverre at bl.a 

uro og uønsket adferd er et økende problem som de voksne i skolen ikke har 

tid til å ta nok tak i.  

Har noen av dere direkte kontaktet lærere eller andre ansatte i skolen, og 

snakket med dem om forholdene, eller setter dere lit til at kostratallene sier at 

vi har det «bedre» enn andre sammenlignbare kommuner? Har dere sett noen 

oversikt over hvordan disse sammenlignbare kommunene har det i sine skoler? 

Et tall på lærertetthet sier INGEN TING om hvordan miljøet er i klassene eller på 

skolen i sin helhet. Heller ingen ting om hvilke hjelpemidler og skolebøker disse 

kommunene har. 

Når vi i dialogmøte med kommunedirektøren får bekreftet at dette enda ikke 

er over, blir vi alvorlig bekymret. Det går ikke an å gjemme seg bak at elevtallet 

går nedover. Da må dere politikere jobbe for at lysten til tilflytting øker. Og den 

kommer ikke ved å kutte så hardt i skolen som det dere gjør. 



Vi blir stadig møtt med at reduserte kutt i skolen, gir økte kutt andre steder.               

Vi skulle ønske administrasjonen hadde kunne hørt på det foreldregruppen 

uttrykker i stedet for å overkjøre oss hver gang. Derfor ber vi dere politikere om 

å sette dere mer inn i skolesaken, og etterspørre hvor lenge dere skal kunne 

vedta ulovlig drift av grunnskolen i Fauske. 

Det er skoleeier som er straffeansvarlig for brudd på opplæringsloven. 

Skoleeier er dere, kommunestyret som øverste organ i kommunen… 

Og kutt i SFO… 

Her har vi sagt vår mening tidligere, og gjentatte ganger prøvd å få dere til å 

forstå at man ikke kan sette opp prisen slik at flere ikke får råd til SFO, for så i 

ettertid foreslå kutt fordi etterspørselen er for liten. Vi sier det igjen: Dere MÅ 

selge produktet SFO! Sett ned prisen slik at alle har råd til å ha sine barn i SFO, 

og dere vil se at etterspørselen stiger. Dette har bl.a vært gjort i Rana 

kommune med stort positivt resultat. 

Vi kunne skrevet så uendelig mye mer, men stiller oss bak den rekken av 

bekymringer dere har fått fra andre instanser. Vi har f.eks ikke sagt noe om 

slitne lærere og sykemeldinger, men det regner vi med at deres organisasjoner 

sier noe om. 

Et samlet kommunalt FAU ønsker at Fauske kommune, med kommunestyret i 

spissen, ikke ser seg blind på stor gjeld, men heller prøver å selge det 

fantastiske produktet, å bo og leve i Fauske skal være. 

 

For et samlet KFUF, 

Bjørn Thomas Hansen, leder. 

 


