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Interpellasjon fra Isabelle-Louise Aabel, AP, om "Skolesituasjonen i Kristiansand"
som er omgjort til skriftlig spørsmål til ordføreren
Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 25.10.17 og 22.11.17 om «Skolesituasjonen i
Kristiansand». Interpellasjonen er omgjort til skriftlig spørsmål til ordføreren.
Interpellasjonen lød:
«Vi kan lese ut av Fædrelandsvennen 19. September 2017 at kun en av fem offentlige skoler
i Norge er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Foreldrene til sju år gamle Pia følte seg
tvunget over på en friskole her i Kristiansand. Vi kan også lese ut av samme sak i Fvn at
dette gjelder flere barn i Kristiansand.
Det er et ønske at alle barn skal få gå på sin nærskole, dette med tanke på venner,
deltakelse i nærmiljøet og være en del av lokalsamfunnet der man bor. FN-konvensjonen
støtter dette spesielt i artikkel 7:
1. Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at barn med nedsatt
funksjonsevne kan nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter fullt ut og på
lik linje med andre barn.
2. Ved alle handlinger som berører barn med nedsatt funksjonsevne, skal barnets beste
være et grunnleggende hensyn.
3. Partene skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til fritt å gi uttrykk for sine
synspunkter i alle forhold som berører dem, og at deres synspunkter tillegges behørig
vekt i samsvar med barnas alder og modenhet, på lik linje med andre barn, og at de har
krav på hjelp tilpasset deres nedsatte funksjonsevne og alder for å kunne utøve denne
rettigheten.
Den skal sikre menneskerettighetene til funksjonshemmede. Prinsippet om ikkediskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne gjennomsyrer konvensjonen. Den skal
sikre et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer. Mennesker med nedsatt
funksjonsevne skal få tilgang til inkluderende grunnutdanning og videregående opplæring i
sitt lokalsamfunn på lik linje med andre.
For mange av våre skoler blir kategorisert som dårlig egnet for bevegelseshemmede barn.
Og når støttetjenestene ikke kan anbefale nærskolen, slik at familier føler de blir tvunget ut
av den offentlige skolen og inn i alternative skoler, er dette ikke holdbart.
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Spørsmål til ordføreren:
Er det slik at ordføreren vil bidra til en gjennomgang av alle offentlige skoler og deres
universelle utforming slik at barn med bevegelseshemninger kan få gå på sin nærskole?
Vil også ordføreren sørge for at skoler og ansatte i Kristiansandsskolen er rustet både
bygningsteknisk og faglig slik at den vil være tilgjengelig for alle og henhold til FNkonvensjonen?»
Svar:
Jeg takker interpellanten for å sette søkelys på en viktig og grunnleggende rettighet som
gjelder barns muligheter til å være inkludert i naturlige fellesskap. Nærmiljøskolen
representerer et viktig fellesskap. Derfor er det viktig at også barn med nedsatt
funksjonsevne får mulighet til å gå på sin nærmiljøskole. Det har en verdi også for de øvrige
elevene ved skolen at elevgruppene er mangfoldige. Derfor skal kristiansandsskolene være i
en slik stand at det er mulig å gå på sin nærskole for elever med nedsatt funksjonsevne
Når elever med funksjonshemminger skal begynne på en skole, blir dette tidlig og grundig
forberedt. Behovene for tilpasning i skolen blir da kartlagt, og nødvendige tiltak blir utført.
Oppvekstsektoren får årlig tilført 1 mill. kr i investeringsmidler til slike tiltak. Skoler som har
behov for særskilt kompetanse for å ivareta elever med særlige behov, får dette tilført eller
de tilegner seg den nødvendige kunnskapen.
De fleste av Kristiansands skoler er godt tilrettelagt. Det bekrefter Miljørettet helsevern, som
fører systematisk tilsyn og foretar godkjenning av alle barnehager og skoler. Samtidig må vi
erkjenne at de eldre skolene Åsane, Kringsjå, Mosby og Fiskå ikke er optimalt fysisk
tilrettelagt. Disse skolene skal i de nærmeste årene enten bygges nye eller gjennomgår total
rehabilitering.
Oppvekstdirektøren har informert meg om at de ikke har kjennskap til at elever ikke har
kunnet gå på nærskolen fordi skolehverdagen ikke har vært godt nok tilrettelagt. Imidlertid
har foresatte i enkelte tilfeller vurdert at andre skoler vil være et bedre alternativ for sine
barn. Barnas foresatte har ellers mulighet til fritt å velge friskoler for sine barn.
Representant Aabel har spurt ordføreren om å bidra til en gjennomgang av de offentlige
skolene og deres universelle utforming. En slik gjennomgang er allerede på trappene.
Rådmannen har i forslaget til handlingsprogram 2018-2021 foreslått en bevilgning på 1,35
mill.kr til å foreta en gjennomgang av barnehager, skoler og kulturbygg, nettopp som
interpellanten spør om.
Da vil vi få et godt faglig basert grunnlag for å sette i gang tiltak som gjør det mulig for flere å
gå de skolene de ønsker. I Kristiansand skal vi strekke oss langt for å inkludere alle.
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