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KOMMENTARER BUDSJETT GK 2017    
 
Utdanningsforbundet setter pris på ryddigheten ved framlegging av rådmannens forslag til 
budsjett 2017 ved de dokumenter som framkommer.  
 
Våre kommentarer gjelder først og fremst HA 2. 
 
Det er allerede vedtatt følgende mål: «Gildeskålskolene- og barnehagene er blant de tre 
beste i Saltenregionen». Det er også bestemt hvordan man skal nå dette målet.  
 

Vi skal ha fokus på tidlig innsats. Dette tiltaket må derfor videreføres og vi velger som 

vanlig å sitere fra opplæringsloven § 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats 

«Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen 

og lærekandidaten. 

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 

samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta 

mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.»   

Tidlig innsats er med på å redusere behovet for spesialundervinsing.  

Styrking av grunnleggende ferdigheter gjelder for alle klassetrinn. Vi skal også ha fokus på 
«vurdering for læring» og «ungdomstrinn i utvikling». Grunnressursen med 14 elever pr. 
lærer i 1.-4. klasse og 15 elever pr. lærer i 5.-10. klasse opprettholdes og er grunnlaget for 
beregning av stillingstallet. Gildeskål kommune velger med dette å beholde en 
voksentetthet som ikke er anbefalt pedagogisk riktig i modellen.  
 
Det er bra at det skal legges til rette for kompetanseheving eksternt via statlig 
kompetanseløft. Innen 2025 må Gildeskål kommune sørge for at lærerkorpset i grunnskole 
og voksenopplæring oppfyller kompetansekravet som ble bestemt av Stortinget i 2015. 
Skal vi greie å hale dette i land, er nok «minimum to lærere i 2017» å betrakte som 
beskjedent.  
 
Det er viktig at alle barn får et skole- og barnehagetilbud i sitt nærmiljø. Det er ikke 
automatikk i at få elever medfører dårlig læring.  
 
Våre barnehager skal være blant Saltenregionens tre beste. Dermed bør også disse være 
rustet til arbeidet. Tidlig innsats i barnehagene vil være et godt grep. God pedagogdekning 
er et virkemiddel som da blir viktig og en styrking av ressurs til barnehagen er et lurt tiltak. 
Utdanningsforbundet ønsker at det arbeides for en pedagogdekning på 50 % i 
barnehagene. Pedagogene har den nødvendige fagkunnskapen for at læringen skal 
foregå på barnas premisser. De vil også kunne sikre at man på en betryggende måte kan 
greie å måle hva en god barnehage er.  
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Vi ser at det er mange steder i landet som begynner å få dette opp å gå. Barnehagelærere 
ønsker å arbeide på disse stedene og Gildeskål kommune ønsker å rekruttere dyktige 
barnehagelærere. Konkurransen om få tak i de beste er stor.  Videreutdanning også for 
våre barnehagelærerne vil styrke oss i arbeidet for å nå målet «..blant de tre beste…»  
Det er viktig at man opprettholder 6 plasser pr ansatt i barnehagen. Med denne ressursen 
har en gruppe på 18 barn gjennomsnittlig 3 ansatte til stede 3,5 timer daglig i løpet av 
barnehagens åpningstid. Dersom en økning på 50 % stilling barnehage må til for å 
opprettholde likeverdig tilbud i alle barnehagene, blir det nødvendig å ta dette inn i 
budsjettet. Samme bemanningsnorm må gjelde i alle barnehagene i Gildeskål. 
 
Voksenopplæringen har en svært sammensatt gruppe. Flyktninger på introprogram, 
familiegjenforente, arbeidsinnvandrere utenfor EØS, arbeidsinnvandrere EU/EØS og 
grunnskoleopplæring voksne – mange ulike kategorier. Det er stor spredning i 
kunnskapen, fra analfabeter til universitetsutdannede, og dermed vil det hele tiden være 
svært ulike læreforutsetninger, behov og bakgrunn i gruppen. Alle skal ivaretas på 
forsvarlig vis og de ressursene som er nå, er høyst nødvendig.  
 
Det er behov for morsmålsassistenter på alle nivå. Det gjelder både i barnehage, 
grunnskole og voksenopplæring 
 
 
Rekruttering av fagpersonell må systematiseres og intensiveres. Med dagens utvikling 
begynner kanskje pedagogene å bli en vare som det er vanskelig å få tak i.  
 
Det blir viktig å styrke skolehelsetjenesten. Det er ikke bare den fysiske helsen denne 
tjenesten skal ivareta. Kanskje man nå får rom til en dypere oppfølging av den enkelte elev 
som sliter. Dette må til for å gjøre elevene godt nok rustet til videregående utdanning og 
etter hvert voksenlivet. 
 
  
 
Som tidligere år kommenteres noen konsekvenser. Dette i henhold til vår oppgave i 
prosessen.  
  
 
  
På vegne av Utdanningsforbundet Gildeskål, Monika Andreassen, HTV / leder 


