
Til kommunestyret i Sør Odal kommune, til skoleeier 

Ja, dere er skoleeiere! Vi er dypt bekymret! Og vi er lei ansvarsfraskrivelsen!  

Vi foreldre er oppriktig bekymret for skolen vår, for barna våre og for lærerne. Vi er bekymret for at 

barn og unge i Sør-Odal kommune ikke får kvaliteten de har rett på. Vi er bekymret for at skolen, en 

av Norges største, mangler de nødvendige rammebetingelsene til å drive en skole av god kvalitet. 

Det er ikke forsvarlig å drive skolen med det budsjettet som har vært.  

Fakta: 

Tilstandsrapporten for 2021 viser at 1  

- Glommasvingen skole har betydelig mindre økonomiske ressurser enn gjennomsnittet i 

Innlandet fylke. 

- De økonomiske rammene til Glommasvingen skole har blitt redusert. 

Tilstandsrapporten viser også elevene scorer dårligere på resultater enn landet forøvrig. 

Avgangselevene i grunnskolen har lavere gjennomsnitt enn Innlandet. Resultatene, særlig for 

ungdomstrinnene er svake, og har blitt dårligere etter at man startet på Glommasvingen. Kullet fra 

2008 er beregnet til å ligge 1 skoleår bak landsgjennomsnittet! 

Tilstandsrapporten viser også at trivselen har gått ned. Resultatene fra elevundersøkelsen er under 

gjennomsnittet i fylket, og det er en situasjon som har vedvart over flere år. Jentene trives mindre 

enn guttene. Mobbetallene er bekymringsfulle. 

I statsforvalterens vurdering av Sør-Odal kommune i 20212 pekes skole og oppvekst ut som et 

område med utfordringer. Elevene ved Glommasvingen skole har som nevnt lavere gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng og trives mindre enn landsgjennomsnittet. Oppvekstprofilen til Sør-Odal viser at 

andelen unge i kommunen som står utenfor skole og arbeidsliv er høyere enn i fylket forøvrig og det 

er færre som gjennomfører videregående skole enn ellers i Innlandet. Fortsetter vi som vi har gjort 

til nå blir det en sørgelig kommune for kommende generasjoner. Det vil føre til store 

samfunnsøkonomiske utfordringer.  

Dette er alarmerende! 

Fakta underbygges av reelle opplevelser. FAU får daglig henvendelser fra bekymrede og fortvilte 

foreldre som opplever blant annet at:  

• Barna ikke får tilpasset opplæring de har krav om på grunn av manglende ressurser 

• Barna ikke får innfridd rettigheter som lovpålagte oppgaver som særskilt norskopplæring og 

spesialundervisning (antall elever med spesialvedtak er økende, høyere enn gjennomsnittet 

og er i dag på over 10 % av elevmassen!) 

• Kompetente lærere flykter til andre skoler fordi arbeidsforholdene ved skolen er krevende 

og arbeidsbelastningen meget høy 

Lovbrudd skjer hver dag! Barna får ikke det de har krav på! Kvaliteten må opp! 

 
1 Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 
https://innsyn.onacos.no/sorodal/wfdocument.ashx?journalpostid=2021024177&dokid=388759&versjon=1&v
ariant=A&  
2 Statsforvalterens kommunebilde - https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/08-kommunal-
styring/kommunebilder2021/3415.pdf 

https://innsyn.onacos.no/sorodal/wfdocument.ashx?journalpostid=2021024177&dokid=388759&versjon=1&variant=A
https://innsyn.onacos.no/sorodal/wfdocument.ashx?journalpostid=2021024177&dokid=388759&versjon=1&variant=A


FAU har gjennomgått de siste elevrådsreferatene og barna forteller at de ikke har noe å leke med i 

friminuttet. Dagens uteområde forfaller. Underlaget går i oppløsning. Lekestativer er ødelagt. Det 

mangler ballbinge på småskolesiden. Elevene på både barne- og ungdomsskolen uttrykker ellers 

gjentatte ganger at de ønsker å jobbe mer i bøker, spesielt norsk, engelsk og matte. Flere forteller at 

de “blir slitne i hodet” av iPaden.  

Alle barn og unge i Sør-Odal kommune går på Glommasvingen skole, og skoleeier må ta ansvar for å 

sørge for kvalitet. Vi er redd budsjettet nok en gang går mot “minste minimum” for kun å møte 

lovpålagte krav. Det er ikke dette som skaper kvalitet i skolen, forutsigbarhet for barna eller et godt 

arbeidsmiljø for skolen.  

FAU spiller på lag med skolen og lærerne især! Vi vet at skolen og ny kommunalsjef er i gang med et 

konstruktivt samarbeid, noe som er veldig bra. Samtidig er vi bekymret for at flere lærere ikke lenger 

orker å stå i jobben sin. FAU er kjent med at støttefunksjonene er mangelfulle og antall oppsigelser 

er alarmerende. Som et strakstiltak må det settes inn ekstra midler til støttefunksjoner. Vi trenger 

gode kompetente lærere som blir over tid. Skoleeier må legge til rette for det! 

Hvorfor snakker ikke dere som skoleeiere mer om skolen? Vi har undersøkt sakene til 

oppvekstutvalget og det er sørgelig lesning. Få møter og ikke-eksisterende agendaer. SOBUR er 

tilsynelatende per nå ikke aktivt. FAU er veldig positive til at skolen nå er under 

oppfølgingsordningen og forventer at skoleeier er aktiv deltagende i det arbeidet. Samtidig er det for 

lenge å vente på tiltak fra det arbeidet. Det skjer først om tre år! Barna våre går på skolen nå! Nær 

800 barn. 1600 foresatte. 250 ansatte. Skolen berører hverdagen til over 30 % av alle innbyggerne i 

kommunen!  

Vi er ved et veiskille! Det må investeres i skolen nå! 

Hva kan dere gjøre allerede nå? Jo, vi har noen forslag: 

• Ansette i støttefunksjoner slik at det frigjør kapasitet hos lærerne 

• Legge til rette for at flere lærere ikke faller fra 

• Satse på de lavere trinnene (her har man færre bevilgninger enn norm) 

• Sett av budsjettmidler til ekstra ressurser for å støtte elevene med spesialvedtak og frigjøre 

tid fra kontaktlærer 

• Sørg for å ha budsjettmidler til vikarer ved sykefravær   

• Ikke kutt i SFO tilbudet. Det er her barna faktisk leker og utvikler seg sosialt 

• Gi kokken på SFO utvidet kontrakt og start samarbeidet med Odali! 

Er dere som skoleeiere fornøyde med alle lovnadene i skolesammenslåingsprosessen? Alle midlene 

man skulle få ekstra og det store fagmiljøet. Storskolefordelen, hvor er den?  

Gjør noe - nå!  

Spørsmål til skoleeier: 

• Har Glommasvingen skole tilstrekkelige økonomiske rammer for å drive undervisning av høy 

kvalitet, i tråd med resultatmålet?  

• Har Glommasvingen skole forsvarlige økonomiske rammer for å kunne ivareta elevenes 

sosiale og faglige utfordringer? 

• Blir utlyste stillinger ved skolen besatt, og er det nok kompetente søkere til stillingene? 

• Hvordan blir nødvendige støttefunksjoner ivaretatt? 



 

Hilsen FAU styret v/ Glommasvingen skole 

24. Oktober 2022 


