Tønsberg kommune

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Eik skole

Håkon Follesø
33 34 88 31
19/84603

Dato: 24.10.2019
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Tønsberg kommune
Postboks 2410
Halfdan Wilhelmsens all 1c
3104 TØNSBERG
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Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Eik skole 23.10.19
stede:
Sunniva Dyrbekk Moe, representant for elevene
Thia Benedikte Fagervold Myhre, representant for elevene
Thomas Hetland Hauge, representant for foreldrerådet
Joakim 0. Moe, representant for foreldrerådet
Line F. Aurmo, representant for undervisningspersonalet
Elin Kristoffersen, representant for undervisningspersonalet
Anna N. Martin, representant for Tønsberg kommune
Håkon Follesø, representant for Tønsberg kommune
Forfali:

o

Lillian Pedersen, representant for andre ansatte
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Sak 1. 2019-2020:
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Konstituering:

----:--:-::::::-----:;::;:-::=:-u:;i::-::..----i:-:-:=::----------------------j
Leder:
Thomas Hetland Hauge
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Nestleder:
Sekretær:
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Sak 2. 2019-2020:
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Joakim 0. Moe
Håkon Follesø

Horing - Forskrift til ordensreglement i Tønsberg kommune

SU ved Eik skole støtter rådmannens forslag, med følgende innspill fra elever og foreldre:
Unødvendig med punkt I) under §5 Oppførsel da dette er nedfelt i Opplæringsloven.

Sak 3. 2019-2020:

Lokal forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune

SU ved Eik skole støtter rådmannens forslag.

Sak 4. 2019-2020:

Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune

Flertallet i SU ved Eik skole støtter rådmannens forslag. Mindretallet, de to representantene for
foreldrerådet, hadde følgende innspill:
Foreldrerådet ved FAU ønsker følgende endring i utkastets §7, første avsnitt:
-felles åpningstid for hele kommunen fra kl. 07.00-1645.
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:

Postboks 241 0
3104 Tønsberg
Jutulveien 19, Eik
33 34 80 00

E-post:

postmottak@tonsberg.kommune.no

Bank:

2400.05.09988

Internett:

www.tonsberg.kommune.no

Org.nr.

950 611 839

Begrunnelse:
FAU anser senere morgenapning som en vesentlig reduksjon av SFO-tjenestetilbudet.
Endringen er utfordrende å møte for familier hvor foresatte arbeider fulltid uten fleksibel
arbeidstidsløsning og/eller med noe reisevei til jobb, spesielt der barn bor med enslige foreldre.
Dette vil medføre mer tidspress i morgenrutinene i hjemmet og være dårlig familiepolitikk.
Mindre tid til å følge til SFO om morgenen vil være en strukturell barriere mot fysisk aktiv
transport til og fra skole/jobb, og kan dermed få negative effekter på omfang av og vaner for
fysisk akvitet i denne delen av befolkningen og dermed folkehelsen, jmf. folkehelselovens §4.
Endringen vil sannsynligvis føre til økt bruk av bil til og fra skolen, hvilket er uheldig for
trafikksikkerheten rundt skolen og svekker muligheten for å nå nullvekstmålet for
persontransport i kommunen. Endringen kan også svekke muligheten for å arbeide utenfor
kommunen og dermed gjøre det mindre attraktivt å bosette seg her. Endringene rammer derfor
hardt selv om de pa papiret kan virke moderate. FAU forstar onsket om harmonisering av
åpningstid innad i kommunen, men harmoniseringen bør ikke innrettes som innsparingstiltak
mot korteste åpningstid i dagens kommuner, men heller bidra til bedre og mer fleksibelt
tjenestetilbud for brukerne.
FAU ønsker følgende endring i utkastets §7, andre avsnitt:
-uendret sommerstengt fra dagens praksis (uke 28, 29 og 30)
Begrunnelse:
FAU vurderer endringen som en vesentlig reduksjon i tjenestetilbudet. Endringen gir vesentlig
redusert fleksibilitet for sommerferieavvikling og for flere foresatte vil det medføre reduksjon i
felles ferietid og dermed være dårlig familiepolitikk.
Til §8: Plasstilbud
FAU støtter endringen som gir mulighet for SFO bare om morgenen. Fra foreldregruppen reises
det spørsmål om muligheten for ren ettermiddagsplass for de som ikke trenger morgen-SFO

Med hilsen

Hakon Folleso
rektor
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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