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FAU Selevik Skule

Fitjar Kommune
Fitjar kommunes

politikkere,

skolesjefen

og rektor Selevik skole

Innlegg til budsjett forslag for Fitiar Kommune 2018 og
økonomiplan

2018-2022

frå FAU Selevik

FAU Selevik ønske å tar opp følgende

saker i forbindelse

Vi ser at for Selevik er takoverbygg

med budsjettforslag:

og utviding av parkeringsplass

Dette er ikke en akseptabel

løsning, her på Vestlandet

kutta ut i langtidsbudsjett.

er været preget av mye vind

og regn. Elevene skal som helsefremmende

tiltak oppholde

friminuttene,

for skjerme seg for den verste vinden og

regnbyer

men når de ikke har mulighet

under et tak er tiltak ikke lengre helsefremmende,

små beløp bidra til store helsegevinster.

seg mest mulig i
strengt motsatt.

Penger for takoverbygg

Her kan

skal tas videre i

budsjett.
Utviding av parkeringsplassen:

Til denne posten har det vært tidligere

250.000 NOK og vært lagt inn flere penger i langtidsbudsjett.
en veldig dårlig forfatning.

mulighet

for foreldrene

ligger på en skråning som medfører

grusen blir spylt vekk i løpe av kort tid. Her har velforening
tiden, slik at snubblefare

Spørsmål her er hva som har skjedd med de tidligere
senere. Utviding av parkeringsplassen
en må parkere langs vegkanten

av lekehytte,

markert

å levere elevene

at meste parten av
hjelpe til å utbedre

hele

av parkeringsplassen

langs FV- 72 når

på skolen og på kunstgrasbanen.

skal tas videre i budsjett.
er sikring av brønn under en lekehytte

pga manglende

for å står for maling av hytten. Ved befaring
gammel brønn under hytten.
vi da som naturlig

at kommunen

straks tiltak (evaluering

vedlikehold.

kompetanse.

I forhold

tar ansvarsrollen.

og utbedring

av sikkerheten)

Per i

FAU har satt seg villige

på hytten blir det oppdaget

Evaluering av sikkerheten

ikke tar på seg pga manglende

på

FAU har fått spørsmål fra elever om opprusting

slik at den kan brukes igjen. Hytten står ved siden av lekeområde.

dag er den i en dårlig forfatning,

En

for store kostnader

er også et ledd i trafikksikring

ved tilstellinger

på kart nedenfor.

avsatte penger til utbedring.

kan spare kommunen

En tredje post som vi vil har inn i budsjett
skoletomt,

er i

for elever pga store steiner som stikke ut forsvant.

tidlig innsats med utbedring/utviding

Penger for utbedring

Parkeringsplassen

For det første er den for lite til at lærere og andre ansatte

kan parkere der trygd og at det er fortsatt
sine. Parkeringsplassen

sett av

at det er en

til denne brønnen kan FAU
til ansvar for utført arbeid ser

FAU oppfordre

kommunen

med

slik at FAU kan sette i gang

oppussing til våren. Penger for evaluering

og utbedring

av sikkerheten

for brønn skal

tas inn i budsjett.
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Nedtrekk av driftsmidler: Hvordan begrunne kommunen nedtrekk av driftsmid ler når
antall elever har gått opp, fra 29 til 31. Tal i budsjett viser bare 30, mens
oppsummering av skolesjefenviser riktig tal på 31. Nedtrekk av driftsmidler
strykes.

skal

Nedtrekk av 4 timer Norskopplæring:Språk er en viktig brikke for deltagelse i det
sosialesamfunnet. Hvisen slite med språket havne en fort utenfor alt aktivitet, som
medføre

isolasjon, avgrensning

og i skolesammenheng

mindre utbytte

av læring

skolen. Siden det er flere minoritetsspråkligebarn på skolenskal ordning med
norskopplæringvidereføres. Ved denne typen tidlig innsatskan kommunen spare
seg store kostandersenere. Laelevene får mulighet å lære norsk skikkelig, slik at alle
kan har samme utbytte av læring. Pengene skal beholdes i budsjett.
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Nestleier FAU Selevik
Holger Peitisch

