Innspill til rapportering fra koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge i
covid-19 pandemien.
Skolenes landsforbund ønsker å gi følgende innspill:
1. Er det fremdeles endringer tilbudet i de tjenestene dere kjenner best som følge
av covid-19 pandemien (for eksempel på bakgrunn av omdisponering,
karantenebestemmelser, redusert tilbud i barnehager / skoler eller pålegg om
at det ikke skal gjennomføres fysiske møter eller konsultasjoner)?
- Som følge av oppstart på gult nivå i barnehager og skoler får vi
tilbakemeldinger om at en god del av barn og unge som skulle hatt et
tilrettelagt tilbud ikke har fått dette. bakgrunnen for dette er at personalet er
omdisponert for å kunne opprettholde gruppestørrelsene satt i
smittevernveilederne.
- For øvrig er det også en del eksempler på at kvalifisert personale er erstattet av
ukvalifisert personale. Det kvalifiserte er omdisponert over til
undervisning/oppfølging av grupper.
- Det rapporteres om at andre yrkesgrupper, for eksempel helsesykepleiere, som
ble omdisponert som følge av nedstengning av barnehager og skoler, ikke har
vendt tilbake i sine vanlige posisjoner. Oppfølgingen av de sårbare barn og
unge av disse fagpersonene har derfor uteblitt.
2. Opplever dere at det fremdeles er en utfordring i tilbudet i tjenestene fordi
barn/familie selv avbestiller eller ikke møter?
- Vi har ikke noen god statistikk her, men vi har tilbakemeldinger fra medlemmer
på at en del av de barn og unge som tidligere i skoleåret (før 12. mars) hadde
problemer med å møte opp pga. psykiske utfordringer, har fått det enda
vanskeligere etter gjenåpninga. Mange av disse elevene hadde det egentlig
ganske bra mens skolene var nedstengt. Medlemmene sier at det mangler
ressurser for tett oppfølging av denne elevgruppa.
Til begge disse spørsmålene ønsker vi tilbakemeldinger om:
• Hvor omfattende opplever dere disse utfordringer? – vi har for lite grunnlag til å
si noe om omfanget.
• Hvordan og på hvilken måte påvirker disse endringene sårbare barn, unge og
familier din organisasjon representerer eller jobber med? – våre medlemmer er
bekymret over at det er vanskelig å få fulgt opp disse gruppene barn og unge.
Det mangles tid og ressurser for å få gjort den jobben som må gjøres. Mange
melder at de har måttet starte bortimot på nytt i forhold til relasjonsbygging
med barne- og elevgruppa. Det er stor grad av usikkerhet og utrygghet.
• Er det særskilte grupper av barn dere bekymrer dere for? - Elever som sliter
psykisk,
- elever som har endra døgnrytmer pga. gaming,

•

- elever med veldig stor grad av tilrettelegging/store enkeltvedtak
- elever som også før 12. mars opplevde stor grad av utenforskap
Hva kan gjøres for å motvirke negative effekter av korona-tiltakene?
Barnehager og skoler må fortsatt ha tilgang på det personalet som danner laget
rundt elevene. Mange av våre medlemmer er bekymra for at økonomien i
kommuner og fylkeskommuner er blitt så dårlig som følge av covid-19
pandemien, slik at det blir store nedskjæringer av personale i barnehager og
skoler. Det er derfor viktig med øremerka økonomiske overføringer til
kommuner og fylkeskommuner.
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