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NOTAT TIL BUDSJETT 2017 FOR ELVERHØY SKOLE 

Driftsstyret ved Elverhøy skole har på Driftsstyremøte 16.1. behandlet skolens budsjett for 2017.  

Driftsstyret har valgt å godta et budsjett som vi opplever ikke er et reelt budsjett. 

 

For å få budsjettet til å balansere, er sykefraværsrefusjoner lagt med en forventet inntekt på  

kr. 1986000. Dette er urealistisk høyt, da skolen tradisjonelt har arbeidet for og hatt et meget lavt 

sykefravær. 

 

Vi ser at rektors forslag er lagt med et minimalt forbruk både på lønn og andre driftsmidler.  

Vi tror forbruket ikke dekker det reelle behovet mht innkjøp av materiell og utstyr som skal sikre et godt 

faglig læringsmiljø for elevene. 

Lønnsutgiftene er lagt lavt. Ved å redusere på lønn mener vi skolens opplæringstilbud ikke kan ivaretas ut 

fra elevenes behov beskrevet i deres medisinske journaler, i Sakkyndig vurdering og utredninger fra andre 

instanser. 

 

Vi mener at bakgrunnen for de økonomiske vanskene skolen har, er et politisk vedtatt system med 

inndeling av elever i vanske-kategorier, som utløser økonomiske ressurser per elev, og at alle elevene på 

Elverhøy får kategori språkvansker ved inntak. 

Vanskekategori språkvansker har lav sats hva tildelingsbeløp angår, og når elevene ved Elverhøy skole 

plasseres i denne kategori ved inntak, blir tildelingen til skolen lav.  

Det er kjent at vanskeproblematikken til elevgruppen som får plass i spesialskoler er blitt mere kompleks 

og sammensatt de siste årene. Elevene er i større grad diagnostisert med flere diagnoser. 

Elevene på Elverhøy er små og mange er ikke ferdig utredet, diagnoser kan være "tentative" og man 

avventer elevens modning / utvikling før endelig konklusjon. Foresatte i Driftsstyret kan bekrefte dette. 

Ved gjennomgang av elevenes Sakkyndige utredning, er det et klart råd fra sakkyndig instans at de fleste av 

skolens elever skal ha 1 : 1 undervisning ved innlæring av nytt stoff. Behovet for tett oppfølging erfares 

daglig. Å være i en gruppe er vanskelig. Foresatte bekrefter dette. 

Skolen har ansatt personale som har høy alder og kompetanse, lønnsutgiftene er høye. 

Rektor ser ingen mulighet for å kutte lønnsmidler uten at det går ut over læringsutbyttet samt elevenes 

helse, miljø og sikkerhet. 

Driftsstyret ved Elverhøy skole vet at ledelsen ved skolen har lagt fram situasjonen for Utdanningsetatens 

økonomidirektør Thomas Bang, Seksjonssjef i EFP Bård Busterud, spesialkonsulent i avdeling for økonomi 

Åse Abel, direktør i avdeling APS Walter Frøyen og assisterende direktør i APS Pia Tveteraas. 

Driftsstyret ved Elverhøy skole vil rette en henstilling til Utdanningsetaten om å øke midlene til skolen i 

tråd med det reelle behovet skolen har, slik at skolen kan fortsette sitt gode arbeid med å gi elevene 

undervisning i tråd med deres behov, og Driftsstyret kan vedta et forsvarlig budsjett for skolen. 

 

Driftsstyret ber Utdanningsetaten ta opp til vurdering elevsatsene per kategori slik de er beskrevet i 

rammebrev til skolene. Kategori språkvansker får en alt for lav tildeling ut fra elevenes beskrevne behov. 
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