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Hørringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL ) i forhold til det framlagte forslaget til
budsjett for 2007.
Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger ( FGIL ) vil i sin hørringsuttalelse til kommunebudsjettet holde seg
på et overordnet plan og vi vil ikke gå inn på forhold som dreier seg om den enkelte skole. Det er en oppgave
som vi forventer at Foreldre arbeidsutvalgene ( FAU ) ved den enkelte skole tar seg av. Vi forutsetter videre at
det kan skje uten at det blir til en kamp mellom skolene. FAU sin oppgave er å påpeke de behov den enkelte
skole har. Det er en politisk oppgave å prioritere mellom de ulike behovene, dette er noe som vi gjennom valg
har overlatt til kommunepolitikerne.
FGIL setter pris på den satsningen på skolebygg og skolenes uteområder som framkommer i forslaget til
investeringsbudsjett for 2007. En forutsetning er at denne satsningen blir videreført i årene som kommer, slik
det foreslåes i økonomiplanen fram mot 2010.
FGIL har lagt mye krefter og energi i arbeidet med kvalitetsplanen for grunnskolen i Levanger ,
skolebruksplanen og i arbeidet med å innføre læringsstiler. For oss er det svært viktig at de felles prioriteringene
som er gjort i disse planene blir fulgt opp i handling, ikke bare i ord. Det må derfor settes av ressurser til å
oppfylle de planene som vi lager. Det gjelder både menneskelige og økonomiske ressurser.
Vi vil derfor kommentere noe av det vi ser i budsjettforslaget;
1.

Det kommenteres fra flere skoler at de mangler midler til læremidler, utstyr og kompetanseoppbygging
for å følge opp de krav og forventninger som ligger i ”kunnskapsløftet”, i kvalitetsplanen for
grunnskolen i Levanger og i planen for å innføre læringsstiler som metode i grunnskolen i Levanger.
Dette er en situasjon som vi ikke kan være bekjent av. Her må det etter vårt syn settes av midler til å
oppfylle både sentrale og lokale planer.

2.

FGIL vil påpeke at et godt samarbeid mellom hjem og skole er en av de viktig forutsetning for å
oppfylle kunnskapsløftet og vår egen kvalitetsplan. Et tiltak for å sikre det kan være å sørge for at Fgil
kan fylle sin rolle som samarbeidspart ved å sørge for en frikjøps ressurs til organisasjonen slik at det
er mulig å delta i alle de komiteer og utvalg som det ønskes at vi skal delta i. Vi viser til vårt skriv av
2.november 2006 der vi foreslår dette.

3.

Selv om det avsettes midler til skolebygg jfr skolebruksplanen så er vi bekymret over de manglende
midlene til vedlikehold av skolebygg. Vedlikehold av kommunale bygg er noe som har vært forsømt i
mange år i Levanger. Dette ble også påpekt i skolebruksplanen. Det å spare på vedlikehold er over tid
svært dårlig økonomi, og vi skulle ønske at dette var et område som også ble prioritert.

FGIL vil med dette be om at den samlede bevilgningen til skolene/oppvekst i kommunen økes, slik at de krav og
forventninger som ligger i kunnskapsløftet, kvalitetsplanen for grunnskolen i Levanger og i skolebruksplanen
kan bli oppfylt. Vi ber om at kommunestyre finner rom til å øke de totale rammene til oppvekstsektoren slik at
vi kan ta et langt skritt i den ønskete retningen.
4.

FGIL vil som foreldre representanter også få lov til å uttrykke bekymring over den økonomiske
situasjonen som det fremlagte budsjettet beskriver at Bafa befinner seg i. En nedbemanning i Bafa vil
bety en alvorlig svekkelse av det tilbudet som alle barn og unge i Levanger får. Og vi vil som foreldre
påpeke at det arbeidet som Bafa gjør er et svært viktig arbeid. Dette er et nødvendig og viktig arbeid
blant annet sett fra et forebyggende perspektiv. Et barnevern som fungerer er av stor betydning for det
læringsmiljøet som vi tilbyr alle barn i Levanger skolen.

Vi ber derfor også om at politikerne i Levanger finner midler slik at den annonserte nedbemanningen i Bafa kan
unngåes. Vi ønsker oss en barne- og familietjeneste som er i stand til å spille en viktig rolle i det forebyggende
arbeidet blant barn og unge i Levanger.
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