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Innspill til budsjett 2019
Fagforbundet har følgende innspill å komme med til Rådmannens budsjettforslag for 2019. Tidlig
innsats og styrking av de første trinnene på barneskolen. Tanabru skole valgte å styrke
begynneropplæringen, i tråd med de politiske føringene. Dette ble gjort ved å ansette en
skoleassistent (barne- og ungdomsarbeider) og i tillegg ansette en miljøarbeider. Et overordnet
prinsipp for skolen er at alle elever skal ha tilpasset opplæring. Det betyr at all opplæring skal
tilpasses elevenes evner og forutsetninger, inkludert elever med stort læringspotensial og elever med
behov for spesialundervisning. Prinsippet om tilpasset opplæring innebærer også at elever i størst
mulig grad skal inkluderes i den ordinære undervisningen. For å lykkes med tilpasset opplæring
gjennom hele opplæringsløpet er tidlig innsats avgjørende. Læring er en selvforsterkende prosess.
Dersom det ikke settes i verk tiltak tidlig i opplæringsløpet kommer forskjellene i læringsutbytte
mellom elevene til å forsterke seg og bli større Det må være et mål at elevene får realisert sitt
potensial for læring og utvikling i grunnskolen, slik at et godt grunnlag er lagt for videre opplæring.
Det er en kjensgjerning at det er mer utfordrende å være lærer på skolen nå enn tidligere.
Assistentene er med på å gjøre skolehverdagen bedre for både lærere og elever. Kutt i dette tilbudet
vil gjøre skolehverdagen vanskeligere for elever som møter utfordringer. Kostnadene ved ikke å
lykkes med tidlig innsats er tilsvarende store. Tidlig innsats må derfor ligge til grunn for skolens
arbeid på alle områder – enten det gjelder det pedagogiske arbeidet, læringsmiljøet eller elevenes
sosiale og emosjonelle ferdigheter.
Kjerneoppgavene for skolen er å sørge for et godt og trygt læringsmiljø, bidra til at elevene opplever
å mestre skolearbeidet, og legge til rette for at de kan lære. Det universelle arbeidet omfatter alle
elever til enhver tid, og fungerer som forebygging mot mer omfattende enkelttiltak. Riktig
kompetanse og formålsrettet bruk av ressurser, et godt læringsmiljø og et barnehagetilbud av god
kvalitet er viktige elementer i tidlig innsats for alle elever.
Assistentene har vært med på mer utfordrende oppgaver på skolen nå enn tidligere. Det at muligens
en assistentstilling skal fjernes, forekommer for oss som utenkelig. I tillegg kan nevnes at
assistentene ofte må endre på sine arbeidsoppgaver på grunn av høyt fravær. Det fører til at
arbeidsdagene ikke er forutsigbare og det igjen fører til at man har bruk for alle assistentene på
skolen. Ber om at assistentene på Tanabru skole ikke skal berøres av nedskjæringene i kommunen.
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