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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 25.01.2018 Nedleggelse av grunnskoleteamet - omgjøring av vedtak
Interpellasjon fra Anja E. Ristad (SV):
I kommunestyremøtet torsdag 14/12 fikk vi en skikkelig kalddusj: grunnskoleteamet ble vedtatt
lagt ned, etter halvannet års drift. En slik nedleggelse hadde vært til å forstå om teamet ikke
hadde lyktes i sitt mandat, men slik er det ikke. Tvert imot kan teamet, gjennom evalueringen
som ble foretatt er halvt år etter oppstart og tilbakemeldinger fra familier og ulike instanser, vise
til gode resultater blant annet på feltet der de etterhvert har fått både god skolering, bred erfaring
og blitt Stjørdals eksperter; skolevegring.
Skolevegring er et økende problem i Stjørdalsskolen. Grunnskoleteamet har til nå vært involvert
i til sammen 46 saker med ulikt innhold, blant annet skolevegring, derav 28 fortsatt er aktive og
18 er avsluttet. Dette viser både at behovet for et slikt team er stort, og at medlemmene av
teamet har gjort en god jobb med sakene de har vært involvert i. Det er ingen tvil om at
grunnskoleteamet trengs, noe både kommunens skoler og mange foreldre har uttrykt etter at
avgjørelsen ble fattet. Mange er fortvilte over at det nå har gått ut beskjed om at teamet på grunn
av avgjørelsen ikke vil kunne ta på seg nye saker.
Hele poenget med grunnskoleteamet har vært at det skulle være et lavterskeltilbud, i motsetning
til mange av kommunens andre tilbud til barn og unge, og mye av teamets suksess skyldes
nettopp denne uavhengigheten fra andre instanser. Foreldre har blant annet selv hatt mulighet til
å ta kontakt om de har vært bekymret for sine barn. Teamet har fungert som en koordinator
mellom blant annet skole, barnevern, PPTog familiene. De har talt elevenes sak og hatt full
oversikt over situasjonen i hvert enkelt tilfelle. Grunnskoleteamet har kartlagt nivået på
problematikken rundt hver enkelt elev, og foreslått tiltak for kommunens instanser og/eller
familiene. Komiteleder i Levekår Gunnar Uglem spør i sitt innlegg i Bladet 19/12 hvordan vi
skal sikre at vi tar tak i riktig utfordring. Min påstand er at det er nettopp det grunnskoleteamet
har gjort, gjennom observasjon på skole, samtaler med elev og familie og koordinering av
kommunens ulike instanser. Hvorfor endre form på er tiltak som har vist seg å være en suksess?!
SV stiller seg svært kritisk til prosessen rundt nedleggelsen av teamet, varslet fra
posisjonspartiene kom kun dagen før kommunestyremøtet der vedtaket skulle fattes. På denne
måten var det ingen mulighet for hverken de ansatte i teamet eller politikere med annet syn på
saken til å påvirke utfallet. Noen reell debatt om nedleggelsen ble det heller ikke, siden forslaget
kom som en del av posisjonens budsjett. Grunnskoleteamet fikk faktisk først vite om forslaget

gjennom sosiale medier. Dette er ikke en god måte å behandle kommunens ansatte på!
Til sammen deler to ansatte på en 110% stilling, noe som tilsvarer en kostnad på litt over 1
million for kommunen. Å spare inn denne stillingen er å spare seg til fant; klarer de flinke
teammedlemmene å få bare et par barn tilbake i normalt skoleløp pr år vil trolig pengene være
inntjent. Dette fordi barn som ikke greier å møte på skolen ofte vil bli en del av NAV-systemet i
voksen alder. Dette til store omkostninger for kommunen og selvsagt aller viktigst: Barnet selv.
SV håper at flere politikere og politiske partier innser at det som er gjort er feil, og at vi omgjør
denne alt for hastige og ukloke avgjørelsen.

Forslag til vedtak:
Grunnskoleteamet legges ikke ned, men viderefører sitt arbeid også etter august 2018.
2. Målet er at grunnskoleteamet på sikt skal styrkes og bestå av to hele stillinger.
1.

