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Høringssvar til Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022-2025 
 
Grimstad Kommunale Foreldreutvalg (KFU) representerer foreldrerådets arbeidsutvalg 
(FAU) ved alle kommunens grunnskoler. 
 
KFU ser med stor bekymring på budsjettforslaget som er lagt fram og konstaterer at 
kontrasten mellom Mål for Grimstadskolene 2015 - 2027 som framkommer i 
Kommunedelplan for skolene, og det som nå foreligger er like stor, om ikke større, enn 
det vi har poengtert i våre høringssvar de to foregående år. KFU vil understreke at vårt 
mandat og vår uttalelse i denne saken bør vektlegges tungt av kommunens 
beslutningstakere, da vi representerer alle foreldre som har barn i Grimstadskolen. På 
tvers av en sammensatt gruppe uttaler vi oss samstemt og svært tydelig.  
 
Med et allerede betydelig merforbruk i en sektor som fra før lider under strenge kutt, 
mener vi at budsjettet reelt sett ikke klarer å dekke en forsvarlig skoledrift i Grimstad 
kommune:  
 

› Konsekvensene av budsjettforslaget vil være en betydelig reduksjon i tidlig 
innsats og kvalitet i Grimstadskolen.  
 

› KFU er bekymret når skolene melder inn at det blir vanskelig å oppfylle 
minstenorm for lærertetthet og at ressursene for å ivareta behov knyttet til 
spesialundervisning har blitt redusert.  
 

› Det også en stor bekymring at det er for lite midler til å kjøpe inn både lisenser til 
læreverk og fysiske skolebøker. Dette får selvsagt konsekvenser for kvaliteten til 
opplæringstilbudet til elevene.  
 

› Nedbemanning fører til at flere elever meldes til PPT. Det betyr i praksis at 
dersom et problem oppstår, kan ikke skolen sette inn tiltak med en gang som 
kanskje løser opp i problemet i løpet av kort tid. Nå må man heller vente til 



problemet vokser seg så stort, at det må vedtak til i PPT. Da ender det med vedtak 
som gjerne går over lengre tid. Det betyr unødvendige og økte kostnader for 
kommunen, og problemer som kunne vært løst raskt vokser seg unødvendig 
store og blir mer belastende for de barna det gjelder. 
 

Opplæringslovens §9-A sier at alle elever har rett på et skolemiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring. Om det fysiske miljøet sier loven klart at skolene skal planlegges, 
bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen 
og læringen til elevene. Altfor mange barn og ansatte i Grimstadskolen tilbringer dagene 
sine i trange og nedslitte skolebygg som sliter med kritisk dårlig luft. Det en stor skam og 
gir uverdige forhold som verken fremmer trivsel og læring for elevene, eller gir gode 
arbeidsforhold for ansatte i skolen.  
 

› KFU mener at alle barn og ansatte i Grimstadskolen fortjener et godt lærings- 
og arbeidsmiljø. KFU er bekymret for sykefravær og slitasje på ansatte ved 
skolen, og for både læringsmiljøet og det psykososiale miljøet til elevene. 

 
Når beslutninger som gjelder barna våre skal tas må vi tenke langsiktig. Vi ber 
innstendig om at kommunale besparelser ikke rammer barna våre og deres fremtid.  
Våre skolebarn trenger forutsigbarhet og trygge voksne rundt seg. Stabilitet i 
voksentetthet i skole og SFO- hverdagen vil i betydelig grad bidra til å gi våre barn 
tilhørighet og trygghet i løpet av sine ti år i Grimstadskolen. Vi mener at det skapes 
ustabile forhold for våre barn når det stadig legges opp til trangere rammer for skolene.  
 

› Å investere i barns trygghet og forutsigbarhet er god samfunnsøkonomi og 
helt grunnleggende for et framtidsrettet og sunt lokalsamfunn. 

 
Grimstad KFU ber politikerne på det sterkeste om å se de langsiktige negative 
konsekvensene av det fremlagte budsjettforslaget og oppfordrer til å legge tyngden av 
sin innflytelse inn på å investere i barnas oppvekstsvilkår og dermed hele 
lokalsamfunnets fremtid. 
 
 
 
På vegne av Grimstad kommunale foreldreutvalg (KFU) 

Jan Tore Klemmetsen, KFU leder (DRUS), Solveig Fossli (Eide skole), Anne Kirsten Galteland 
(Fevik skole), Torbjørn Heimvik Lied (Fjære barneskole), Jim Reinhardsen (Frivoll skole), 
Leif Theodor Moen (GUS) Christine Jørgensen (Grimstad ungdomsskole), Frida Øvland, 
(Hesnes Montessoriskole) Arild Hovda (Holviga barneskole), Katrin Vandrecht (Holviga 
ungdomsskole), Christina Bjørke Berntsen (Jappa skole), Gunnar Edvard N Gundersen 
(Landvik), Birger Håland (Langemyr) 

 


