TØNSBERG KOMMUNE
Presterød ungdomsskole

Nye Tønsberg kommune

Høringssvar fra SU ved Presterød ungdomsskole
Vedlagt følger utskrift fra møteprotokollen til samarbeidsutvalget ved Presterød ungdomsskole:
Sak 04/2019-2020

Nye Tønsberg kommune fra 01.01.2020 – HØRINGER
- Nye retningslinjer for SFO i nye Tønsberg kommune
- Nye retningslinjer for kretsgrenser for skole i nye Tønsberg kommune
- Nye retningslinjer for ordensreglement i nye Tønsberg kommune
Nye retningslinjer ble gjennomgått. Følgende uttalelser ble vedtatt til høringen og
sendes elektronisk til postmottak@tonebrg.kommune.no.
Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune.
De foreslåtte vedtektene har ikke direkte virkning for elevgruppen i ungdomsskolen,
men SU vil allikevel komme med en uttalelse. Høringsfristen er 25.10.2019
Til § 1 Formål
I dag er SFO i Tønsberg kommune et omsorgs- og tilsynstilbud. I formålet står det at
ordningen skal preges av og legge til rette for barns behov for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter, samt sosial læring. Samarbeidsutvalget ved Presterød ungdomsskole
foreslår og mener SFO bør få et tydeligere preg av at det er, og skal være et
aktivitetstilbud. Hvordan kan SFO nærme seg et aktivitetsskoletilbud (AKS) for alle
barn? Mange barn har behov for en skolehverdag med tilbud om mer organiserte
aktiviteter.
§ 7 Åpningstider
Samarbeidsutvalget ved Presterød ungdomsskole foreslår:
- Åpningstidene ved SFO bør være like i hele Tønsberg kommune.
- Det bør utredes om barnehagene og SFO bør ha like åpningstider.
- Åpningstiden bør være så lang som mulig for å imøtekomme brukernes behov.
§ 8 – Plasstilbud
Det bør være mulig å bare velge et ettermiddagstilbud i SFO. I dag er det kun mulig å
velge hele dager.
Lokal forskrift om kretsgrenser
Merknad om en skrivefeil på første side, siste avsnitt: Forskriften gjøres gjeldende…
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§ 2.3 Vedlikehold av forskrift om kretsgrenser
Forslag til endring i teksten linje 3:
Videre må staben ha god dialog med Samfunns- og næringsutvikling og skolenes
foreldrenes arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg for å belyse hvilke konsekvenser
framtidige kommuneplanbestemmelser og reguleringsvedtak vil få for kretsgrensene,
av hensyn til skolenes kapasitet.
§ 4.1 Vedtak om skoleplass ved annen skole enn nærskolen
Forslag til endring i andre setning:
Når det er nødvendig å fatte vedtak om skoleplass ved annen skole enn nærskolen,
skal det tar hensyn til avstand til den aktuelle skolen, skoletilhørighet til søsken i
samme familie, samt trafikale eller topografiske hensyn.
SU ved Presterød ungdomsskole mener det er uheldig at søsken kan risikere å få
skoleplass på ulike skoler.

Forskrift til ordensreglementet i Tønsberg kommune
SU ved Presterød ungdomsskole tar forslaget til etterretning og har ingen
kommentarer.

Presterød 10.10.2019
For SU
Steinar Strand Jensen
rektor
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