Vidar Kleppe
Mesanveien 42a
4624 Kristiansand

Kristiansand, 26. mars 2019

Svar på skriftlig oppfølgingsspørsmål om «Wilds Minne skole»
Jeg viser til din epost datert 21.03.2019, som lød:
«Ærede ordfører
Jeg viser til ditt svar av 18 mars på skriftlig spørsmål til meg vedrørende Wilds minne skole. Ut i fra dette
svaret må jeg i en oppfølging spørre ordføreren - om ha er kjent med følgende?
At Fylkesmannen i flere saker lagt til grunn at barn har vært utsatt for krenkelser ved Wilds minne skole og
at opplæringsloven i flere saker er brutt. Videre at foreldre har blitt ignorert ved henvendelse til skolen og
har derfor måtte benytte sin rett til å klage til fylkesmannen - etter forgjeves å ha prøvet på å finne
løsninger i en god dialog.
Fylkesmannen fattet vedtak så sent som 24 mars 2018. Det sier seg selv at dette er en ytterligere belastning
å måtte gå til fylkesmannen for å bli hørt.
Som følge av bekymring for manglende oppfølgning av mobbesaker ved skolen innga daværende FAU
leder varsel til kommunen for bl.a brudd på opplæringsloven des 2017.
Fylkesmannens vedtak der det påpekes brudd på opplæringsloven i flere saker ble kjent for kommen i mars
2018. Saken ble bl annet kommentert av oppvekstdirektør i en artikkel i Fædrelandsvennen 2 april.
Oppvekstdirektøren hadde også i en annen artikkel i Fædrelandsvennen gjort kjent at som følge de mange
bekymringsmeldinger / varsler skulle skolen granskes.
Oppvekstdirektør gjennomførte et telefonmøte 3 april med "gransker" advokat Harald Pedersen. Av
rapporten fremgår det at de da ble enige om å ikke granske, men kun gjennomføre en begrenset
undersøkelse.
Dette var mindre enn 14 dager etter at fylkesmannen gjennom vedtak hadde påpekt skolens mange
lovbrudd og dagen etter omtale i fvn. Hovedkonklusjonen ved denne begrensede undersøkelse var at skolen
ikke hadde begått noen feil og at varsler fremmet grunnløse påstander og var ansvarlig for dårlig
arbeidsmiljø.
To tidligere ansatte hadde tidligere fremmet søksmål mot kommunen under henvisning til brudd på
arbeidsmiljøloven. Før rettssaken valgte kommunen å inngå et utenomrettslig forlik ved å betale erstatning
til de berørte. Om ønskelig kan jeg oversende sakens referanse i Kristiansand Tingrett og kopi av forlik. For
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meg er dette en tydelig indikasjon på at "systemet" og oppvekstledelsen i sakene på Wilds minne skole ikke har ivaretatt barn og foreldre på en åpen, grundig seriøs måte som alle disse alvorlige sakene fortjener.
Under henvisning til overnevnte vil jeg be deg vurdere granskning på nytt. Samtidig vil jeg anmode om at
du tar initiativ til at kommunen retter en uforbeholden unnskyldning til tidligere FAU leder som etter mitt
skjønn - ble urettmessig uthengt som syndebukk for kommunens unnlatelser og forgåelser.
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/zLbgX5/Mor-varslet-om-utrygt-skolemiljo--Jeg-ble-ikke-trodd-avrektor »

Svar fra ordfører
Jeg er kjent med de sakene som du viser til i din henvendelse. De forholdende du viser til som gjelder
opplæringsloven, er behandlet og avsluttet i tråd med gjeldene regler hos Fylkesmannen. Når det gjelder
forholdene rundt det søksmålet som du også viser til, så gjaldt dette en nedbemanningsprosess som følge av
økonomisk overtallighet i SFO ordningen for flere år siden. Det var uenighet mellom kommunen og
Fagforbundet om utvalgskriterier og stillingsstørrelser når det gjaldt hvem som måtte flyttes fra SFO
ordningen på Wilds Minne til jobber i SFO’er ved andre skoler i byen. Uenigheten ble løst gjennom en
minnelig avtale.

Jeg viser forøvrig til oppslag i Fædrelandsvennen 23. mars, hvor det framgår at rektor nå har trukket seg fra
stillingen. I samme artikkel uttrykker styreleder, FAU leder og den lokale tillitsvalgte nå et sterkt ønske om
ro rundt denne saken videre av hensyn til elevene og arbeidsmiljøet for de ansatte. I lys av dette vil jeg
sterkt oppfordre om at fokuset fra alle parter nå rettes mot veien videre for Wilds Minne skole.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
Kopi: Bystyret
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