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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Å bygge
lag rundt barn som strever
Interpellasjon fra Anja E. Ristad (SV):
Under forrige ukes økonomiseminar kom leder av etat oppvekst blant annet med følgende ønsker for
veien videre: «vi må bygge lag rundt de barna som strever og familiene deres» og «vi må styrke det
tverrfaglige samarbeidet». SV ser med bekymring på disse uttalelsene; vår frykt for hva som ville
skje om Grunnskoleteamet ble avviklet ser ut til å stemme. Dette teamet skulle nettopp bygge lag
rundt de mest sårbare av kommunens barn og sørge for at kommunens enheter og hjelpetilbud
samarbeidet.
SV har også blitt kontaktet, både av foresatte og av ansatte i kommunen, som har ytret stor misnøye
med at dette lavterskeltilbudet har forsvunnet. Ansatte sier at det nå tar mye lengre tid å iverksette
ulike tiltak rundt barna de er bekymret for, noe som ofte fører til en rask forverring av situasjonen.
Foresatte forteller om barn som i deres øyne ikke lenger får den hjelpen de trenger og var i gang med
å få.
Under behandlingen av saken om Grunnskoleteamet ble det sagt, fra kommunestyrets talerstol, at
«PPT skal ta over Grunnskoleteamets oppgaver». Dette ser ikke ut til å ha skjedd, noe som ikke er
overraskende da PPT har hendene mer enn fulle med sine allerede eksisterende oppgaver. Noe også
det høye fraværet hos PPTs medarbeidere trolig viser (5,8% korttidsfravær, 11,1% langtidsfravær.
Til sammen 16,9%).
Våre spørsmål er som følger:
Hva har skjedd med de sakene Grunnskoleteamet ikke hadde avsluttet da teamet ble avviklet?
Hvordan ivaretar nå kommunen behovet for rask hjelp på et lavterskelnivå i grunnskolen?
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret der det kommer klart fram hvordan
Grunnskoleteamets tidligere oppgaver skal bli ivaretatt innenfor kommunens øvrige tilbud.

