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Smøla kommunes budsjett 2020  

Utdanningsforbundet er en organisasjon bestående av barnehagelærere, lærere og ledere i 

barnehage og skole. Vårt samfunnsmandat som profesjon er å fremme barnehagebarns og 

elevers læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi 

arbeider for og med.  

  

Rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole  

Innsatsen for å rekruttere og beholde lærere må styrkes for at Smøla kommune skal kunne 

oppfylle alle barns rett til å få opplæring av kvalifiserte lærere. Å rekruttere nye lærere til 

barnehage og skole, og sørge for at de som jobber der blir værende krever målrettede tiltak, for 

eksempel lønn (1 2). På landsbasis vil vi om få år mangle 5-6000 lærere (SSB). 

Erfaringsmessig er det allerede store utfordringer med å få dekt lærerbehovet i Smøla 

kommune. Utdanningsforbundet mener vi må være offensive. Det må gjøres alt som kan for at 

Smøla kommune skal være fleksibel som arbeidsgiver for å rekruttere og beholde 

arbeidstakere. Aktuelle tiltak kan være mer tid til kjerneoppgaver, fleksible 

arbeidstidsordninger, høyere lønn, ei god veiledningsordning for nyutdannede, nedskriving av 

studielån, tilskudd til å leie eller kjøpe bolig, lavere sats på foreldrebetaling av barnehageplass 

og stipendordning for fagarbeidere som ønsker å ta høyere utdanning.  
  

Grunnbemanning, pedagognorm og lærertetthet  

Grunnbemanning og pedagognorm må opprettholdes, også ved fravær. Det samme gjelder for 

skolens krav til lærertetthet. Relevante kostnader til vikarbruk må tas med i budsjetteringen.   

  

Enhetsleder barnehage  

På lik linje med skolen, når det gjelder ansvar og oppgaver, bør barnehagen også ha 

enhetsleder i 100% stilling. Slik det er nå blir det en umulig oppgave for den som har denne 
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stillingen å kombinere det å være styrer og i tillegg være enhetsleder for alle barnehagene på 

Smøla. Denne organiseringen gjør at det blir vanskelig å ivareta behovene i de andre 

barnehagene. Utdanningsforbundet ønsker at det skal være 100% enhetsleder for barnehagene 

på Smøla og i tillegg 40% styrer på Veiholmen barnehage.  

  

IKT   

Smøla kommune har vært flink til å skaffe utstyr i forhold til digitalisering. Her må det satses 

på kompetanseheving for ansatte. Det er viktig at opplæring blir gitt av eksterne kursholdere, 

slik at vi kan nyttiggjøre oss utstyret. Det kan ikke alltid satses på intern opplæring. I tillegg 

bør de som har ansvar for IKT-utstyret i skole og barnehage ha mer tid til å utføre 

jobben. Ressursen er for liten i dag. Utstyr skal vedlikeholdes og det skal svares på spørsmål 

fra brukere. Dette må prioriteres i kommende budsjett.   

  

Videreutdanning  

Smøla kommune ønsker motiverte og kompetente medarbeidere. Utdanningsforbundet mener 

at alle lærere som mangler fordypning i henhold til de nye kompetansekravene, må få 

videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet» før 2025(3). Per dags dato legger 

arbeidsgiver føringer for hvilken kompetanse som ønskes, og tilbud blir gitt kun på bakgrunn 

av det. Likevel har vi flere lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i fag de underviser i. 

Utdanningsforbundet mener vi skal benytte oss av dette unike tilbudet som «Kompetanse for 

kvalitet» er og få hevet kompetansen for flest mulig innen tidsfristens utløp. All 

videreutdanning er bra for kompetansen i kommunen og vi ønsker at de som søker 

videreutdanning skal få tilbudet. Smøla kommune satser sterkt gjennom Nettverk Nordmøre 

sitt utviklingsprogram i læringsløypen «Språk». Det er viktig at også dette arbeidet prioriteres 

videre.  

  

  

Holdningsskapende og forebyggende arbeid  

Smøla kommune har i en årrekke benyttet seg av MOT-programmet for ungdomsskolen. Det 

ønsker vi å fortsette med, men samtidig ser vi også et stort behov for et lignende program i 

barneskolen. Barneskolen vurderer nå ulike program for best mulig holdningsskapende og 

forebyggende arbeid. Et slikt systematisk arbeid bør begynne så tidlig som mulig for å ivareta 

elevenes psykososiale miljø på beste måte. Utdanningsforbundet ønsker at 

det budsjetteres penger til dette viktige arbeidet.   

  

  

https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/utdanningsforbundet-mener/artikler/palagt-videreutdanning-ma-fullfinansieres/
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