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Høringsuttalelse til «Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og
forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune»
Det vises til Kommunestyret i Verdals bestilling til rådmannen i kommunestyresak 085/13 pkt.10
i vedtaket:
«Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av
skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og
kapasitet må brukes effektivt.»
Som svar på overnevnte bestilling har Rådmannen kommet med forslag til ny skolestruktur og
skolekretsgrenser i Verdal kommune. Skolelederforbundet i Verdal ønsker ikke uttale seg vedrørende
de seks forslagene i høringen, men vil likevel komme med innspill til «Mulighetsstudie skoler i
Verdal.»
Skolelederforbundet i Verdal kommune ønsker å være tydelig på ansvaret skoleeier har vedørende at
elevtallet i kommunen går ned. Det er viktig at den pågående prosessen løftes til å gjelde et lengre
tidsperspektiv. Estimert går elevtallet ned med 200 elever fra 2009-2019. Dette vil få betydelig
innvirkning i budsjettgrunnlaget framover, ikke minst med tanke på nasjonale overføringer pr. elev. I
tillegg tilsier alle prognoser at antall klasser vil forbli på samme nivå som i dag. Skolelederforbundet
er tydelig på at reduksjon av elevtallet må få følger for hvordan skolen driftes i årene fremover. Det
må tenkes kostnadseffektivisering. Skal kostnadene ned, men samtidig beholde en god helhetlig
opplæring for alle elevene i skolen, kan vi ikke legge debatten om skolestruktur i Verdal død.
Det vises videre til uttalelser i Trønder-Avisa fredag 06.03.15. Ordfører Bjørn Iversen (Ap):
«… mener det bør være gode muligheter for å få ned kostnadene til undervisning ved å redusere
bruken av spesial-undervisning.»
Hvis det medfører riktighet at ordføreren mener at en reduksjon av spesialundervisningen i
Verdalsskolen er løsningen på de store utfordringer for oppvekstsektoren i Økonomiplanen for 2016
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– 2019, er det noe Skolelederforbundet stiller store spørsmålstegn ved. Skolelederforbundet er enig i
at arbeidet med å se hvordan en kan redusere spesialundervisning må fortsette. Det er likevel viktig å
påpeke at spesialundervisning er en rett hver enkelt elev som ikke kan følge ordinær undervisning
har, og at tilpasset opplæring og spesialundervisning er to forskjellige ting. Skolen trenger ressurser
til tilpasset opplæring, slik at lærerne kan tilpasse undervisningen ut fra enkeltelevens ståsted.
Vi er kritiske til kutt i spesialundervisning av økonomiske motiver fra skoleeier. For å kutte på
spesialundervisningen, må vi ha ressurser til å styrke den ordinære undervisningen. Styrker vi den
ordinære undervisningen, kan vi fange gråsone elever på et tidligere tidspunkt (tidlig innsats), og
redusere spesialundervisningen.
Samtidig vil Skolelederforbundet påpeke at rektorene ved hver enkelt skole må forholde seg til § 5.1 i
opplæringslova:

§ 5-1.Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning

Skolelederforbundet i Verdal ønsker ikke ta stilling til rådmannens forslag til endring i skolestrukturen
i kommunen. Skolelederforbundet er likevel tydelig på at debatten ikke kan stoppe på nåværende
tidspunkt. Det må jobbes videre med kostnadseffektivisering. Skolelederforbundet er sterkt kritisk til
ordførerens uttalelse om at løsningen ligger i å fjerne lovpålagte rettigheter for elever som sliter med
å nå målene etter Kunnskapsløftet. Dette er feilstått politikk.
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