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– Stort inntak er et rop om hjelp
Frode Wollberg i Utdanningsforbundet tror mange elever
havner i PPT fordi det ikke
finnes noe annet tilbud.
– PPT blir den eneste løsningen
for mange. Jeg tror mange elever
blir meldt opp der fordi det ikke
er midler til tilpasset opplæring
i klasserommet, sier Frode Wollberg, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.
For to uker siden skrev AV at
en av ti elever i askøyskolen får
spesialundervisning. Undervisningssjef Åge Rosnes mener tallet er for høyt, og vil sette i gang
tiltak for å i stedet gi tilpasset
opplæring i klasserommet. Frps
Roald Steinseide tok deretter til
orde for at det trengs en ekstern
gjennomgang av PPT.
Utdanningsforbundet ønsker
en slik gjennomgang velkommen. Men de mener at økte be-

vilgninger er det viktigste.
– Tilpasset opplæring må begynne tidligere, helst allerede i
barnehagen. Så må barna følges
opp slik at man unngår at de senere havner i PPT-systemet, mener Wollberg.
Skolene har spesialpedagogiske team som kan sette inn tiltak
rettet mot enkeltelever, og barnehagen har en egen pedagog som
reiser rundt der det trengs.
Wollberg synes disse tiltakene
er gode, men sier de må komme
i tillegg til økte økonomiske rammer.
– Vi snakker om penger, og da
blir det vanskelig med en gang.
Alle politikere, fra Jens Stoltenberg og nedover, sier at det skal
satses på skolen. Men man ser likevel ikke verdien av å investere i
den, sier den hovedtillitsvalgte.
Av Hilde Kristin Strand

932 53 297

hilde@av-avis.no

Nye SFO-prisar

Frå nyttår steig prisane for skulefritidsordninga. Heildagsplass kostar no 2.540 kroner,
halvdagsplass 1.935 og morgonplass 786 kroner kvar månad. Dersom ein ønskjer SFOplass i skulen sin vinterferie må ein betala ekstra. I år vert det arrangert SFO-tilbod på
Strusshamn og Kleppe dersom mange nok barn har meldt seg. Fristen var førre fredag, og
prisen er 600 kroner for veka.

Vaktmester kan bli driftsansvarlig

Kommunen har opprettet en ny stilling som driftsansvarlig for kommunale bygg. Tillitsvalgte har kontaktet eiendomsavdelingen med spørsmål om ansatte i vaktmestertjenesten er kvalifisert for denne stillingen. Vaktmestertjenesten skal som kjent utføres av
en privat aktør. Svaret er at vaktmestere er kvalifiserte, og at kommunen først vil kalle
aktuelle interne kandidater til intervju. Dersom man ikke finner kvalifiserte søkere blant
de interne, vil eksterne søkere bli kalt inn.
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Tre skoleansatte fikk
■■ Opplever slag, spark og trusler

■■ Tror de

– Det er et økende
problem med vold
i askøyskolen, sier
hovedtillitsvalgt
Frode Wollberg.
Skole
– Noen barn søker oppmerksomhet på negativt vis, sier
Wollberg.
Han sier at stadig flere voksne blir utsatt for vold mens de
er på jobb på skolene i kommunen.
– Noen opplever slag, andre
trusler eller sparking. Noen
blir skadet når de går mellom
elever. Vi har ansatte som
både har knekt ribbein og
fått en blåveis – det er et vidt
spekter, sier Wollberg, som
er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Trolig underrapportert

I fjor ble det rapportert om 22
tilfeller der ansatte i Askøy
kommune ble skadet på jobb.
Seks av tilfellene var i undervisningsavdelingen, halvparten av disse skyldes vold.
– Disse skadene var av en slik
art at de enten førte til sykefravær eller behandling, sier Da Gunnar Kleppe Næss var ferdig på lærerskolen, jobbet han på videregående skoler i klasser
HMS-rådgiver Espen Rikstad. han er MTV-instruktør. Han har også vært delaktig i Salto-prosjektet på Herdla. 
Året før var det 13 skader
Han sier at elevene som tyr
innen skolesektoren, tre av etter voldsepisoder, de er redde for å gå på jobb.
til fysisk vold blir yngre og yndem skyltes vold.
Han sier at trening på po- gre. Før var dette et problem
Rikstad tror det er flere tilfeller av vold i skolen enn det tal- tensielt farlige situasjoner man først og fremst så på ungog forebygging er det viktig- domsskolen, nå er det også
lene viser.
Det tror hovedverneombud ste. Kommunen har både en tilfeller med elever langt ned
Inge Skogstad også. Selv om handlingsplan for vold og be- i barneskolealder.
– Det er en fæl situasjon for
det er en prosentvis nedgang redskapsplaner på de enkelte
i antallet skoleskader som skolene. Disse er nå under re- begge parter. Som elev opplever man at ingenting fungerer.
skyldes vold, er ikke Skogen videring.
– Som ver- Som voksen er man redd for at
sikker på om
neombud kan noen vil gå fysisk til angrep,
nedgangen er
man stenge og da gjør man en dårligere
reell.
Vi har ansatte som sliter
en arbeids- jobb, sier Wollberg.
– Jeg tror at
etter voldsepisoder, de er plass dersom Han mener at en økende
det er en stor
redde for å gå på jobb.
f o r h o l d e n e voldstendens til en viss grad
underrapporblir for ille. henger sammen med ressurtering her, sier

Inge Skogen, hovedverneombud
Men det sitter sene skolen får. Dette er noe
han.
langt inne å Utdanningsforbundet blant
Dagbladet
annet påpeker
har den siste tiden satt fokus gjøre det, sier
i forbindelse
på vold i norske skoler. Askøy Skogen.
Jeg tror noe kan løses
Han ønsker
med budsjetter en av kommunene som ble
arbeidet.
spurt da avisen gjennomførte seg at Arbeidsved å ha flere voksne i
– Vold har
en undersøkelse. Skogen tilsynet hadde
klasserommet.
selvsagt ikke
svarte da at han ser på vold vært oftere på
bare med unmot skoleansatte som et bety- tilsyn. Det tror

Frode Wollberg, Utdanningsforbundet
dervisningsdelig problem for kommunen han hadde ført
til færre avvik.
budsjettet å
hans.
gjøre. Men jeg tror noe kan
løses ved å ha flere voksne i
Er bekymret
Elevene blir stadig yngre
– Det er klart at jeg som ho- Noen lærere orker ikke mer når klasserommet, sier Wollberg.
vedverneombud er bekymret. de har vært utsatt for vold.
Jeg er bekymret for de ansat– Det blir dråpen som får
tes ve og vel, sier Skogen.
det til å renne over, sier Frode
Av Hilde Kristin Strand
– Vi har ansatte som sliter Wollberg.
932 53 297
hilde@av-avis.no

