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Uttalelse vedr. høring – skolestrukturen i Sør- Aurdal.  

 

Når det gjelder selve høringsdokumentet ”skolestruktur” er vi fornøyd med hvordan 

utredningen er fremstilt.  Både utfordringer så vel som positive ringvirkninger er lagt frem. 

 

Ved forrige FAU møte i november redegjorde rektor for konsekvenser rent praktisk ved en 

sammenslåing. Det er mulig å tilrettelegge for sammenslåing uten altfor store inngrep eller 

utgifter. Vi ser jo at SAUS vil sitte igjen med færre lærere pr. elev etter sammenslåingen, men  

innsparingen dette gir, vil komme SAUS til gode ved at skolen dermed får flere penger å drive 

for. Det er derfor overveiende positivt at ungdomsskoleelevene fra Hedalen flyttes over til 

SAUS. Vi ønsker ungdomsskoleelevene fra Hedalen velkommen hit til Sør-Aurdal 

ungdomsskole fra høsten 2010. 

 

Det vi må kommentere og sette spørsmålstegn ved er opplysninger kommet fram i media sist 

uke. Hedalen har planer om å starte privatskole, og ønsker heller ikke å sende elevene hit opp 

i den perioden søknaden blir behandlet. 

 

Vi vet at bakgrunnen for å drive en Montessori skole skal være styrt av ønsket om en annen 

type pedagogikk enn den som benyttes i norsk skole. Denne pedagogikken er oftest fulgt helt 

fra barnehage/ småskole.  

 

Ved at lærerkrefter på SAUS søker permisjon til videreutdanning i Montessori pedagogikk, 

vil dette klart gå ut over kontinuitet og kvalitet i elevenes undervisning. (Blant annet gjennom 

problemer med å få tak i kvalifiserte vikarer.) Dette er ikke ønskelig. 

 

Vi vet at selv om skolen skal drives privat, vil kommunen fremdeles være ansvarlig for 85% 

av kostnadene samt all gjennomføring og  kostnader i forbindelse med spesialundervisning. 

 

Av høringsdokumentet går det frem at det pr. i dag er 60% dyrere å drive Hedalen barne- og 

ungdomsskole enn Bagn barneskole. Ved start av privatskole i Hedalen vil Sør-Aurdal 

kommune fremdeles måtte bruke en større del av budsjettet i søndre del. De resterende 

skolene blir da fortsatt skadelidende. Dette finner vi overhodet ikke tilfredsstillende. 

 

Vi håper at det nå kan komme et endelig vedtak i denne saken og at avgjørelser blir tatt til 

beste for hele kommunen.  
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