FGIL - Forelderutvalget i grunnskolen i Levanger
Referat fra styremøte i FGIL, den 31.08.06 kl.19.00
Tilstede: Inger Lise Hemb, Asbjørn Brustad, Mette Lyngen og Lars Einar Karlsen
Forfall: Gjertrud Aas og Kjell Otto Haugen
Sak 1. Konstituering
Lars Einar Karlsen er årsmøtevalgt leder.
Styret konstituerte seg slik:
Inger Lise Hemb, nestleder
Asbjørn Brustad, kasserer
Gjertrud Aas, sekretær
Kjell Otto Haugen, styremdlem
Mette Lyngen er årsmøtevalgt 1. vara til styret.
Sak 2. Høringer
Styret diskutert de ulike høringene som vi er invitert til å delta i , og vi er litt bekymret
over tidsfristene. Vi er usikker på om alle Fau får tid til en skikkelig behandling av
sakene. Vi håper at eventuelle framtidige høringer blir lagt slik at de enkelte Fau` ene
er konstituerte og aktive.
Styret i FGIL vil komme med følgende høringsuttalelser:
Skolebruksplanen:
Styret i FGIL støtter konklusjonene til skolebruksplan utvalget. Utvalget foreslår ingen
endringer i dagens skolestruktur, og dette er en konklusjon som vi er helt enig i.
Videre foreslår utvalget at det skal satses på uterommet rundt skolen og at det avsettes
midler til dette på kommunens investeringsbudsjett. Dette er også noe som styret i
FGIL slutter seg til. Utvalget påpeker at det over tid er avsatt alt for lite midler til
vedlikehold ved skolene og elevrepresentantene har påpekt at spesielt sanitære rom
trenger et kraftig løft. Her slutter vi foreldre oss helt til utvalgets og elevenes
vurderinger og vi ber om at det blir satt av midler til en opprustning av sanitære rom
på neste års kommunebudsjett og at vedlikeholdsbudsjettene får et kraftig løft.
Høringsuttalelse om forslaget til fordeling av økonomiske resurser mellom
oppvekstområdene.
Styret i FGIL har behandlet forslaget til ny økonomifordeling mellom skolene i
kommunen. Ut fra den vedlagte tabellen så ser vi at forslaget vil ha store konsekvenser
for enkelte skoler, noen skoler vil komme mye bedre ut enn tidligere og noen vil
komme vesentlig verre ut. Dette må bety at noen skoler over år har blitt tildelt alt for
lite ressurser og at andre har fått ”for mye”. Det å tilpasse skoledriften til disse nye
forutsetningene vil bli en utfordring for ledelsen ved skolene. Vi forutsetter at disse
nye kriteriene blir evaluert fortløpende slik at ikke nye skjevfordelinger for lov til å
utvikle seg.
Vi støtter forslaget om å vektlegge en rekke nye kriterier og så langt vi kan forstå vil
dette medføre at skoletilbudet i kommunen blir mer likeverdig enn tidligere. Dette er
noe vi støtter opp om. Samtidig vil vi be om at det vurderes å innføre en egen
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grunntimetallspris for elever ved skolen på Ytterøya. Uten en egen grunntimetallspris
for elever på Ytterøya vil det å opprettholde skoletilbudet på øya være svært vanskelig.
Vi støtter forslagene om å avsette midler sentralt til en reservepott til fordeling
mellom skolene ut fra en vurdering blant annet utført av BAFA og forslaget om at
behovet for spesialundervisning skal være et selvstendig kriterium for tildeling av
ressurser.
FGIL vil også påpeke at det ut fra vårt synspunkt er slik at det ikke bare er fordelingen
av midlene mellom de enkelte skolene som er en utfordring. Vårt primære synspunkt
er at det er den totale økonomiske ramma til skoleverket i Levanger som er for liten.
Og dette vil vi komme tilbake dette i forbindelse med kommunebudsjettet for 2007.
Sak 3
Nordisk konferanse i Helsingør ” Test og evaluering – et redskap for skole/hjemsamarbeidet og læring ? ” 22., 23. og 24. september 2006.
Vi i FGIL er et av to kommunale foreldre utvalg i Norge som er plukket ut til å delta
på denne Nordiske konferansen. Det er Foreldreutvalget for Grunnskolen i Norge
( FUG ) som har plukket ut oss i Levanger og Lillesand til å delta. Vi i styret i FGIL er
veldig stolte og glade for at det arbeidet vi har lagt ned de siste årene har blitt lagt
merke til.
FGIL `s leder Lars Einar Karlsen deltar for oss.
Sak 4.
Konferansen: ”Kunnskapsløftet – et felles løft” på Gardemoen 21. – 22. oktober 2006.
Vedtak: FGIL melder på sin sin leder og nestleder. Lars Einar Karlsen og Inger Lise
Hemb drar for FGIL
Så får vi håpe at begge får plass på konferansen.
Sak 5
Eventuelt.
Ingen saker.
Lars Einar Karlsen, fungerte som sekretær på dette møtet.
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