141205, Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Elvetun skole
Til stede: Venke Heide og Benedicte Jensen, FAU
Ragne Bergheim og Wilde Jakobsen, elevrådet
Morten Pedersen og Ellen Sæbbe, skolens peronale
Marit A. Espenes, foreldre SFO
Forfall: Berit Jakobsen, Dyrøy kommune
Vigdis Gamst, øvrige ansatte
Mona Ottesen, SFO
Samarbeidsutvalget fikk referat fra årsmøtet i foreldrerådet og fra elevrådene i skolen. Vi ønsker å
bidra til en kultur der det er lov å si fra om man ser noen som utøver hærverk.
Konstituering og valg av leder: Marit A. Espenes. Valg av nestleder: Venke Heide.
Til saken «Budsjett for Elvetun skole og SFO» ønsker Samarbeidsutvalget å gi følgende uttalelse til
kommunestyremøtet 16.12.:
«Samarbeidsutvalget på Elvetun skole vil påpeke at en god skole med kvalitet både
inni og utenpå er det beste forebyggende tiltaket vi har i Dyrøy. Skal vi jobbe for gode
resultater og godt skolemiljø kan ikke skolen brukes som salderingspost. Skolen som arena
for læring og utvikling må bevares til tross for en trang kommuneøkonomi.
Vi ser med bekymring på budsjettforslaget der det blant annet foreslås å fjerne 1 stilling ved
skolen. Vi kan ikke se at dette er faglig begrunnet, reduksjon av pedagogisk personale skal
ikke skje på grunn av økonomi. Øvrige kuttforslag i innkjøp, leirskole og kurs/etterutdanning
m.m. vil bare føre til at Elvetun blir en mindre attraktiv skole og at Dyrøy blir et mindre
attraktivt bosted for både barn og voksne. Det har vi ikke råd til!
Budsjettforslaget, kombinert med diskusjonene om en eventuell kommunereform, skaper
usikkerhet hos alle som er tilknyttet skolen. Dette er ikke ei tid for å bygge ned skolen, tvert
imot må vi sende et signal om at vi satser på framtida. En god skole der man satser på lærere,
og investerer i trivsel for alle, er den beste garantisten for at vi skal ha et livskraftig lokalmiljø
også i framtida!
Vi oppfordrer politikerne til å bevare ressursene på Elvetun som de er. Spar på andre
områder enn barn og unge.
Vi oppfordrer politikerne til å sette av midler til å møblere mellombygget og mellomgangen i
2. etg. Dette er rom som er viktige for trivselen på skolen. Ordentlig utstyrte områder man
kan spise sammen og oppholde seg i, kan motvirke hærverk og mobbing.»
Plan for videre arbeid i samarbeidsutvalget: Neste møte er satt til 30.1.15.
Referent Marit A. Espenes

