Referat 16-09-2020
FAU Vikhammeråsen Grendaskole
INNHOLD
Innhold ........................................................................................................................................ 1
Møte FAU 16-09-2020 .................................................................................................................. 2
1.

Avklaring av roller mellom FAU/AU om noe er uklart ........................................................... 2

2.

Avtale hvem som kaller inn og når første møte i AU skal avholdes ........................................ 2

3.

Konstituering FAU og fordelinig av verv jmf, vedtektene ...................................................... 3

4.

Fokusområder for skoleåret 2020/2021 .............................................................................. 3

5. Helsesykepleier, hvordan følger vi opp at kommunens skolehelsesykepleiertjeneste er
redusert ................................................................................................................................... 3
6.

7.

Eventuelt........................................................................................................................... 4
A.

Teams ............................................................................................................................ 4

B.

SFO: foreldre kan ikke følge inn i garderoben ................................................................... 4

C.

Kohortfordeling .............................................................................................................. 4

D.

Er alle lekeapparat kommet ............................................................................................ 4

E.

Neste møte .................................................................................................................... 4
Vedlegg – kommunikasjon med kommunen ang. helsesykepleier ......................................... 5

1

Referat FAU Vikhammeråsen Grendaskole

MØTE FAU 16-09-2020
Sted: Grendaskolen
Klokke: 20:00 – 21:30 (AU forlot møtet 20:25)
Tilstede FAU:
• Torunn Langlo (1. trinn)
• Fredrik Hoholm (1. trinn)
• Hanne Næss Kjøsnes (2. trinn)
• Birgitte Møller (2. trinn)
• Tore Austad (3. trinn)
• Randi Halsan (3. trinn)
• Sara Leirfall (4. trinn)
Ikke tilstede FAU: Grethe Solberg Jonsdal (4. trinn)
Tilstede AU:
• Øystein Svendsen (2. trinn)
• Tonje Smedbråten (2. trinn)
• Ann Charlotte Refsnes (3. trinn)
• Kathrine Arntsen (3. trinn)
• Rune Resell (4. trinn)
• Ellen Sofie Bjørkli (fjoråreds leder AU)
Ikke tilstede AU: Marte Andresen (1. trinn), Tonje Skoglund (1.trinn), Kristin Lunde (4. trinn)
Referent: Tore Austad

1. AVKLARING AV ROLLER MELLOM FAU/AU OM NOE ER UKLART
Alle presenterer seg.
Tore og Ellen Sofie informerer om ulike arbeidsoppgaver i FAU/AU og fordeling mellom FAU
og AU.
2. AVTALE HVEM SOM KALLER INN OG NÅR FØRSTE MØTE I AU SKAL AVHOLDES
Alle medlemmer til AU er enda ikke valgt. Foreldremøter for barnehagen er berammet til
begynnelsen av oktober der nye AU medlemmer vil bli valgt.
Ellen Sofie kaller inn til første møte i AU når barnehagens representanter er valgt. AU vil så
velge leder og kasserer på dette møtet.
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3. KONSTITUERING FAU OG FORDELINIG AV VERV JMF, VEDTEKTENE

FAU sitt styret vil for skoleåret 2020/2021 bestå av alle trinnkontakter valgt for FAU på trinnenes
foreldremøter. D.v.s. at både FAU medlem og dens vara er medlemmer av styret og skal tilstrebe å
delta på møter i FAU. Styret består dermed av 8 personer.
Følgende fordeling av verv i styret ble vedtatt:
•
•
•
•
•
•
•

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
SU:
SU vara:
MKFU:
MKFU vara:

Tore Austad (3. trinn)
Hanne Næss Kjøsnes (2. trinn)
Birgitte Møller (2. trinn)
Torunn Langlo (1. trinn)
Sara Leirfall (4. trinn)
Fredrik Hoholm (1. trinn)
Randi Halsan (3. trinn)

4. FOKUSOMRÅDER FOR SKOLEÅRET 2020/2021
FAU ser ingen spesielle fokusområder per i dag men bør ha som mål å ferdigstille årshjulet
og gjøre det tilgjengelig for alle trinnkontakter.

5. HELSESYKEPLEIER, HVORDAN FØLGER VI OPP AT KOMMUNENS
SKOLEHELSESYKEPLEIERTJENESTE ER REDUSERT
Tore informerer om epost sendte til kommunalsjef for barn og unge. Korrespondansen er
gjengitt som vedlegg til dette referatet.
FAU på grendaskolen støtter brev fra FAU på Vikhammer Barneskole til ordfører Trond
Hoseth ang. reduksjon i helsesykepleiertjenesten.
Videre ønsker FAU at det skal være samme helsesykepleier ved Grandaskolen og ved
Vikhammer barneskole. Barna får da en kontinuitet i kontakt med tjenesten når de
begynner i 5. trinn. Det vil også være lettere for familier med barn både på 1-4 og 5-7 trinn å
kun forholde seg til en helsesykepleier.
FAU frykter at den oppsøkende virksomheten til helsesykepleier blir svekket om tjenesten
skal dekkes fra en annen skole (Grendaskolen er en avdeling av Vikhammer barneskole)
Det er uheldig at Malvik kommune ligger 1.1 årsverk under minstenorm for helsesykepleiere
i skolehelsetjenesten.
FAU vil rette sine bekymringer til politisk ledelse i kommunen i form av et brev. Birgitte
skriver utkast for gjennomlesning av resten av styret.
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6. EVENTUELT
A. TEAMS
Teamsbruker er opprettet på kommunens sitt domene, for lagring av dokumenter samt
sammarbeid innand i FAU styret. Tore ber rektor legge inn hele styret i Teams-gruppen.
FAU er usikker på hvordan en slik bruker vil fungere men vil prøve det ut dette året og så
evaluere om det er noe man ønsker å videreføre.

B. SFO: FORELDRE KAN IKKE FØLGE INN I GARDEROBEN
FAU ønsker at SFO kan skal se på muligheter, innenfor smittevernregler, for at foreldre
kan gå inn i garderoben. Ved andre skoler/barnehager har man f.eks regler om maks
antall i garderoben på en gang og/eller registrering om man går inn. Adgang er ønsket
slik at man f.eks. kan sjekke klær.
Videre ønsker FAU at man ser på reglene om at alle klær må hjem i i helgene, er dette
nødvendig innenfor gjeldende smitteverneregler.

C. KOHORTFORDELING
Det er bekymring fra foreldregruppen i 1. trinn at det er få å spille på om et barn ikke har
noen gode lekekamerater på sitt trinn med kohortinndeling 1-4 trinn og 2-3 trinn.
FAU ønsker at skole/SFO tar dette med i betraktning når kohortinndeling skal
bestemmes for tiden etter høstferien.
Tore sender bekymring til skolen.

D. ER ALLE LEKEAPPARAT KOMMET
FAU ønsker tilbakemelding på om uteområdet er ferdigstilt eller om det er planlagt
ytterligere utbedringer eller nye lekeapparater.
Tore sender spørsmål til skolen.
E. NESTE MØTE
Neste møte avtales til 17. November klokken 20:00
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7. VEDLEGG – KOMMUNIKASJON MED KOMMUNEN ANG. HELSESYKEPLEIER
Fra: Tore Austad <tore.austad2@gmail.com>
Sendt: lørdag 4. juli 2020 10:18
Til: Berre Ros-Mari <Ros-Mari.Berre@malvik.kommune.no>; Postmottak.Malvik.kommune
<Postmottak.Malvik.kommune@malvik.kommune.no>
Kopi: Medås Barbro Marie <Barbro-Marie.Medas@malvik.kommune.no>; Vollan Helle Helene <HelleHelene.Vollan@malvik.kommune.no>; ingerlisesjoevold@yahoo.no
Emne: Reduksjon av helsesykepleiertjeneste ved Vikhammer Barneskole

Hei Ros-Mari
Mitt navn er Tore Austad og jeg sitter som leder av FAU ved Vikhammeråsen Grendaskole. Sist uke ble jeg informert
via foreldre at helsesykepleiertjenesten ved Vikhammer Barneskole (VBS) vil bli endret/redusert fra høsten. Dette
ble senere bekreftet fra skolen.
Foreldregruppen har vært svært fornøyd med tjenesten slik den har fungert og er derav engasjert i at tjenesten skal
bestå uten kuttene som planlagt.
For å bedre kunne følge opp saken samt gi relevant informasjon til foreldre håper jeg du kan svare på noen
spørsmål.
1: Har vedtaket om reduksjon i stillingen ved VBS vært oppe til politisk behandling annet enn i sak PS 50/2020. Kan
du i tilfelle peke meg til saksnummer.
2: På meg går det frem at reduksjonen skyldes lavere prosjektmidler enn budsjettert (600.000) for 2020. Planlegger
dere å øke stillingsandelen tilbake til opprinnelige (vår 2020) i 2021 eller vil reduksjonen i stillingsandelen være
permanent ?
3: Kan du gi en oversikt over hvilke deler av tilbudet som vil gå bort ved denne reduksjonen ?
4: Jeg ser det som uheldig at det er ulik helsesykepleier ved Grendaskolen og ved VBS. Er dette en permanent
løsning og hvordan har dere vurdert at elevene ved Grendaskolen ikke vil møte samme sykepleier når de begynner i
5. trinn.
5: Har beslutningen om reduksjon i tjenesten vært diskutert/informert i noen FAU/MKFU eller andre forum der
foreldre er representert ?
Kopi:
Helle Vollan
Barbro-Marie Medås
Inger-Lise Sjøvold (leder FAU VBS)
mvh Tore Austad
tlf: 95909721
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Fra: Berre Ros-Mari <Ros-Mari.Berre@malvik.kommune.no>
Date: tir. 7. jul. 2020 kl. 13:52
Subject: SV: Reduksjon av helsesykepleiertjeneste ved Vikhammer Barneskole
To: Tore Austad <tore.austad2@gmail.com>, Postmottak.Malvik.kommune
<Postmottak.Malvik.kommune@malvik.kommune.no>
Cc: Medås Barbro Marie <Barbro-Marie.Medas@malvik.kommune.no>, Vollan Helle Helene <HelleHelene.Vollan@malvik.kommune.no>, ingerlisesjoevold@yahoo.no <ingerlisesjoevold@yahoo.no>,
Mørkved Morten Gynther <Morten-Gynther.Morkved@malvik.kommune.no>

Hei
Takk for henvendelsen. Jeg er glad for at dere er fornøyd med tjenestetilbudet. Malvik kommune vil stadig tilstrebe
å sikre lovhjemlede helsetjenester til barn og unge, og ser stor verdi i at FAU løfter fram barn og foresattes stemme.
Det er min oppfatning at skolehelsetjenesten har utviklet seg til å bli en langt mer tilgjengelig og fleksibel tjeneste
til beste for barna i Malvik enn for bare noen år tilbake.
Jeg besvarer spørsmålene dine nedenfor.
1: Har vedtaket om reduksjon i stillingen ved VBS vært oppe til politisk behandling annet enn i sak PS 50/2020.
Kan du i tilfelle peke meg til saksnummer.
Reduksjon i tjenestetilbudet har ikke vært politisk behandlet utover «Regnskapsrapport etter 1. tertial 2020», sak
50/20 for kommunestyret 15. juni 2020 som du viser til. Her ble kommunestyret informert om, og tok til orientering
at, det statlige tilskuddet knyttet til skolehelsetjenesten er mindre enn budsjettert og at det derfor vil være
nødvendig med tiltak for å holde budsjettrammene.

2: På meg går det frem at reduksjonen skyldes lavere prosjektmidler enn budsjettert (600.000) for 2020.
Planlegger dere å øke stillingsandelen tilbake til opprinnelige (vår 2020) i 2021 eller vil reduksjonen i
stillingsandelen være permanent?
Tilskudd fra Helsedirektoratet ble redusert med kr. 600.000, fra 3.750.000 til 3.150.000 fra 2019 til 2020. Vedtaket
fra Helsedirektoratet sier at midlene skal benyttes til en jordmorstilling, mens det resterende beløp kan nyttes til
helsesykepleier og fysioterapeut i skolehelsetjenesten. I 2019 benyttet vi tilskuddet til 1 årsverk jordmor, 1 årsverk
fysioterapeut og 3 årsverk helsesykepleier.
Tilskuddsordningen skal ikke nyttes til prosjekt, men stimulere til å gjennomføre forventede lovpålagte oppgaver og
legge til rette for at kommunen kan prioritere oppgavene innenfor eget budsjett.
Helsedirektoratet sin nasjonale minstenorm for bemanning fra 2010 beregner ett årsverk helsesykepleier i
barneskole pr. 300 elev, ungdomsskole pr. 550 elev og for videregående pr. 800 elev. For skoleåret 2019/2020
ligger Malvik kommune 1,1 årsverk under norm for skolehelsetjenesten inklusive tilskudd fra direktoratet. Skulle
tilskuddet i sin helhet falle bort ligger vi 4,1 årsverk under norm.
Vi vil som tidligere år også søke om tilskudd for 2021. Vi har en forventning om at tilskuddet videreføres, men ikke
at det økes til 2019-nivå. Fordeling til kommunene er avhengig av hvor mye som settes av til formålet i
statsbudsjettet.
I arbeidet med budsjett for 2021 og neste fireårsperiode vil vi på lik linje som for andre tjenesteområder ta stilling
til hvordan skolehelsetjenesten skal prioriteres. Vi kan ikke per i dag foregripe rådmannens innstilling til budsjett for
2021 og kommunestyrets behandling av denne.
3: Kan du gi en oversikt over hvilke deler av tilbudet som vil gå bort ved denne reduksjonen?
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Redusert tilskudd medfører lavere aktivitet bl.a. ved barneskolene på Vikhammer, ved ungdomsskolene og ved
Malvik videregående skole samt helsestasjonene i Hommelvik og Vikhammer.
Tjenesten har i perioden med tilskudd utarbeidet omfattende årsplaner for helsetilbudet (presentert for Malvik
kommunale foreldreutvalg , MKFU). Vi er i gang med et arbeid med omprioritering av oppgaver for kommende
skoleår som vi vil informere nærmere om etter skolestart til høsten.

4: Jeg ser det som uheldig at det er ulik helsesykepleier ved Grendaskolen og ved VBS. Er dette en permanent
løsning og hvordan har dere vurdert at elevene ved Grendaskolen ikke vil møte samme sykepleier når de
begynner i 5. trinn.
Om dette blir en permanent løsning er avhengig av budsjettvedtaket i desember og nivået på tilskudd fra
Helsedirektoratet. Vi ser det som ønskelig at elevene fikk gjennomgående kontakt med samme helsesykepleier i
skolen, men tror likevel vi har funnet en god løsning i og med at helsesykepleier ved Vikhammer skole og Saksvik
skole har hatt tett samarbeid tidligere og derigjennom kjenner hverandres oppgaver.
5: Har beslutningen om reduksjon i tjenesten vært diskutert/informert i noen FAU/MKFU eller andre forum der
foreldre er representert?
Beslutningen er tatt av Barne- og familietjenesten i forståelse med kommunalsjef, som følge av reduserte
økonomiske rammer. Saken har ikke vært oppe til diskusjon i FAU/MKFU eller andre fora der foreldre er
representert. Det var planlagt at avdelingsleder for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skulle orientere i MKFU
omkring utfordringene, men grunnet covid-19 ble møtet avlyst. Vi planlegger å informere ytterligere etter
sommerferien, og ønsker å videreføre dialogen med FAU om denne saken da.

Ta kontakt dersom noe er uklart eller ved behov for mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Ros-Mari Berre
Kommunalsjef barn og unge
Kopi:
Inger-Lise Sjøvold, leder FAU VBS, Helle Vollan, rektor Vikhammer skole/Vikhammeråsen Grendaskole og
virksomhetsleder ved Barne- og familietjenesten Morten Mørkved.
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