Sør-Valdres
2930 Bagn

Sør – Aurdal kommune
Oppvekst og kultur.
Bagn 08.07.22

Høring – Begnadalen skole
1. Utrede nedleggelse av Begnadalen skole
Det er blant annet svært utfordrende med begynneropplæring for de yngste
når aldersspennet er fra 1.- 4. trinn. Dette har blitt løst ved å sette inn ekstra
ressurser slik at gruppen har blitt delt i noen av basisfagene. Dette er
selvfølgelig ressurskrevende, og det er en ressursbruk som dessverre kommer
få elever til gode. Større grupper vil være en bedre utnyttelse av ressursene og
slik legge forholdene bedre til rette for et mer likeverdig opplæringstilbud.
Aldersblandede grupper fordrer en annen måte å gjennomføre undervisningen
på; fådeltpedagogikk. De to lærerne ved skolen som hadde formell
kompetanse i fådeltpedagogikk arbeider ikke lenger ved skolen. Vi har hatt
flere utskiftinger av lærere de siste årene. Heldigvis har vi også ansatte som i
en årrekke har arbeidet ved skolen og opparbeidet seg høy kompetanse innen
fådelt undervisning og slik har utnyttet de fordeler aldersblandede grupper
har.
Det lave elevtallet har medført at antallet årsverk ved skolen også har blitt
redusert. Få ansatte gjør at skolen er spesielt sårbar for fravær, da
klasser/grupper ikke bør slås sammen ytterligere. En så liten skole med så få
ansatte gir liten fleksibilitet. Det er også utfordrende for de ansatte å arbeide
med skoleutvikling i et så lite fagmiljø. Det kan være vanskelig å opprettholde
høy kvalitet på skoletilbudet over tid med et så lite fagmiljø. Faglig sett vil de
ansatte få ansvar for svært mange ulike fag, og muligheten for faglig
samarbeid innad på skolen er svært begrenset. Det er arbeidskrevende å
tilrettelegge for undervisning i alle fag i en gruppe som spenner seg over 3-4
årstrinn. Utvikling skjer i samhandling med andre, og digital samhandling
samt samarbeid med annen skole innen skoleutvikling er prøvd for å ivareta
noe av behovet for faglig samarbeid/skoleutvikling. Dessverre vil ikke dette
samarbeidet kunne veie opp for muligheten du har for et “spontant”
samarbeid med andre på en større arbeidsplass.
Fagforbundet mener at desse tre avsnitta viser utfordringen med en skole som
har elevtall som tilsier todelt undervisning. Og sårbarhet ved fravær/sykdom
hos ansatte.
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Skoleutvikling er et viktig tema som det står det er vanskelig å gjennomføre
med så få ansatte, ikke minst det «spontane» samarbeidet som er viktig for
hver enkelt ansatt.
I høringsbrevet står det:
Det har vært samtaler med de ansatte ved Begnadalen skole og fagforeningen,
og alle ansatte har fått tilbud om endring av arbeidssted fra høsten 2022.
Nå har det seg slik at det er flere foreninger som har medlemmer på
Begnadalen skole som ikke har vært med på samtaler.
Fagforbundet har lærer, fagarbeider, renholder og vaktmester som er
medlemmer.
Supert at alle ansatte har fått tilbud om endring av arbeidssted fra høsten.
Vi regner med at dette er lærere og fagarbeider.
Vaktmester og renholder «lever» vel litt mer i uvisse til det blir bestemt hva
som skjer med bygget. Inntil da regner vi med at disse får «fylt» opp sin fast
ansatte stillingsbrøk.
2. Utrede et SFO-tilbud i Begnadalen, da med mulighet til å følge
skoleskyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole. SFO tilbudet i
Begnadalen bør sees i sammenheng med barnehagen.
Alternativ 1: Tilbud om SFO i Begnadalen med mulighet til å følge skole skyssen fra Bagn skule til Begnadalen skole
Ressurser. Et eventuelt tilbud om SFO i ytre del er sårbart med tanke på
bemanning/tilgang på ressurser og utnyttelse av ressurser, fravær/
vikarhåndtering, mulighet for faglig samarbeid, bemanning ved akutte
hendelser og lignende. Opprettelse av tilbud avhenger av tilgang på
personell.
Fagforbundet er enig i dette avsnittet, og ser at det kan bli ei stor utfordring
Alternativ 2: Tilbud om SFO ved Bagn skule, med utvidet åpningstid til
klokken 17.00
Utvidet åpningstid på Bagn SFO er ikke avhengig av andre faktorer for å
kunne opprettes, utover eventuelt økt behov for bemanning, samt endring av
vedtekter og tilbudets oppholdskategorier. SFO-tilbudet er allerede etablert,
og Bagn skule har kapasitet til å ta imot flere elever på SFO. I den enkle
kartleggingen som er foretatt blant foresatte på Begnadalen skole, vil et fåtall
av foreldrene vurdere å benytte seg av et SFO-tilbud på Bagn. Utvidet
åpningstid må derfor ses i sammenheng med behov. Lignende kartlegging er
ikke foretatt blant foreldre som per i dag benytter tilbudet om SFO ved Bagn
skule.
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Fagforbundet mener at behovskartlegging må foretas blant foresatte på Bagn
skule og Begnadalen skole for å kunne kartlegge det totale behovet foresatte
har for utvida åpningstilbud til kl. 17.00.
3. Se på muligheten for å benytte skolebussen for videregående skole for
elever som eventuelt velger å benytte seg av SFO på Bagn.
Elever som har lang skolevei har ikke rett til skyss til og fra SFO eller
leksehjelp, men vil ha rett til skyss de dagene de ikke benytter seg av et slikt
tilbud.
SFO er bemannet med en voksen per 15 barn, og bemanningssituasjonen
tilsier slik at elever ikke kan følges fra SFO til bussholdeplassen. Løsningen
med buss kan være uforutsigbar for ansatte, og fordrer god kommunikasjon
mellom hjem –skole og varsling i god tid. Henting av elever på SFO er et
foreldreansvar, og oppholdstiden på SFO reduseres ikke som følge av å
benytte mulighet for transport med buss fra SFO.
Fagforbundet er enige i dette avsnittet. Skal barna evt. følges til
bussholdeplass krever det mere bemanning på SFO frem til kl. 16.00.
Fagforbundet mener det totale bildet av punkt 1, 2 og 3 som omhandler SFO er at et
SFO tilbud på Bagn er det beste med tanke på bemanning/tilgang på ressurser og
utnyttelse av ressurser, fravær/ vikarhåndtering, mulighet for faglig samarbeid,
bemanning ved akutte hendelser og lignende.
Behovskartlegging må foretas blant foresatte på Bagn skule og Begnadalen skole for

å kartlegge det totale behovet foresatte har for utvida åpningstilbud til kl.17.00
Løsningen med buss kan være uforutsigbar for ansatte, og fordrer god
kommunikasjon mellom hjem –skole og varsling i god tid.
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