Vidar Kleppe
Mesanveien 42a
4624 Kristiansand

Kristiansand, 18. mars 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Wilds Minne skole»
Jeg viser til din epost datert 11.03.2019, som lød:
«Ærede ordfører
Rektor ved Wilds Minne skole har over mange år vært gjenstand for et meget stort antall varsler til skole,
oppvekstsektor og kommune som har omhandlet rektors påståtte trakassering, krenkelser av elever, brudd
på opplæringsloven og arbeidsmiljøloven mv. Dette er vel også den saken som Kristiansand kommune har
fått flest varslinger om - som jeg kjenner til.
Det store antall varsler er fremmet av foreldre ansatte og tillitsvalgte, bl. annet flere tidligere FAU ledere.
Fylkesmannen har ved flere anledninger fastslått at det har funnet sted alvorlige krenkelser av elever i flere
saker. Videre har også fastslått brudd på opplæringsloven i flere saker. Skolen er også dømt for brudd på
arbeidsmiljøloven etter at tidligere ansatte har ført sak mot kommunen. Disse forhold er også relatert til
rektor.
Oppvekstledelsen i kommunen har gjennom mange år forsvart rektor og senest for noen måneder side
fremholdt at alt er bra ved skolen. De mange og alvorlige anklager mot rektor fra foreldre og ansatte har
blitt bagatellisert, bortforklart og fortiet av kommunen. For ett år siden fremholdt oppvekstdirektøren at
skolen skulle granskes som følge av varsler. Dette ble noen uker senere kansellert og begrenset til ett
intervju med varsler og rektor. Konklusjonen ble at det var varsler som var problemet og ble av kommunen
hengt ut som syndebukk. Hele rapporten bærer preg av å være ett bestillingsverk.
Ikke på noe tidspunkt har kommunen gjennomført en granskning av de meget grove og alvorlige anklager
mot rektor, selv om de er dokumentert av fylkesmannen og andre offentlige etater. Foreldre og ansatte føler
avmakt og opplever seg rettsløse.
Er ordføreren enig med Demokratene i at det nå må gjennomføres en uavhengig granskning av alle sider
ved denne saken inkludert oppvekstdirektøren - for å ivareta foreldre, ansatte og skoleelevene ved Wilds
minne skole - og for at dette ikke skal skje igjen i kristiansandskolene?»
Svar fra ordfører
Jeg finner det først nødvendig å korrigere påstandene du fremsetter i brevet om at Fylkesmannen ved flere
anledninger skal ha fastslått at det har funnet sted alvorlige krenkelser av elever i flere saker. Dette
medfører ikke riktighet. Det er riktig at noen foreldre, også ved Wilds Minne skole, har benyttet seg av
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anledningen de har etter opplæringslovens § 9-A til å kontakte Fylkesmannen fordi de mente at skolen ikke
hadde oppfylt aktivitetsplikten. I disse sakene utarbeidet skolen nye tiltaksplaner som Fylkesmannen sluttet
seg til. Det har så langt jeg vet ikke vært henvendelser fra foreldre til Fylkesmannen i skoleåret 2018/19.
Det medfører heller ikke riktighet, slik som du påstår, at skolen er dømt for brudd på arbeidsmiljøloven
etter at tidligere ansatte har ført sak mot kommunen. Det har ikke vært en slik rettsak, og det foreligger
derfor heller ingen dom.
Påstandene som er fremsatt om Wilds Minne skole har vært behandlet i Oppvekststyret og Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sitt møte 28. juni 2018:
1.

I brev datert 16/5, 27/5, 29/5 og 5/6 er kontrollutvalget bedt om å granske hvorvidt ledelsen i
oppvekstsektoren og/eller rektor ved Wilds Minne skole har overholdt opplæringsloven og/eller
kommunes verdigrunnlag. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å be revisjonen foreta nærmere
undersøkelser knyttet til dette.

2.

Kontrollutvalget tar ellers oppvekstdirektørens redegjørelse til orientering, og basert på denne
redegjørelsen og sakens dokumenter fremstår oppvekstdirektørens håndtering av saken som forsvarlig
og hensiktsmessig.

3.

Kontrollutvalget ber oppvekstdirektøren om å komme tilbake med en ny redegjørelse for forholdene
ved Wilds Minne skole innen utgangen av 2018, og da med særlig vekt på elevenes læringsmiljø

Kontrollutvalget ble i tråd med pkt. 3 i vedtaket gitt en orientering i møtet 6. desember.
I Oppvekststyret 28.august 2018 ble det enstemmig fattet følgende vedtak:
•

PwC engasjeres til å bistå i en prosess skoleåret 18/19 hvor FAU og skoleledelsen kommer sammen
for å etablere et felles verdigrunnlag, bedre kommunikasjon og samarbeid mellom skole og foreldre.
Oppvekststyret er kjent med at PwC har fått innsyn i tidligere konflikter og samarbeidsproblemer ved
skolen. For at alle skal vite at de blir hørt, er det viktig å ha bred deltagelse og åpen kommunikasjon
for å få frem hvilke forventninger, krav og retningslinjer som skal ligge til grunn for kontakt mellom
foreldre, barn, ansatte og skoleledelse.

•

Oppvekstdirektøren gis fullmakt til å avklare de økonomiske rammene for avtalen med PwC.

•

Oppvekststyret følger saken videre og gis en jevnlig oppdatert status om arbeidet.

Oppvekststyret er jevnlig oppdatert om status i arbeidet.
Jeg har tillit til at saken følges opp av administrasjonen i tråd med vedtakene både i kontrollutvalget og
oppvekststyret, og ser derfor ikke behov for at det gjennomføres ytterligere gransking av denne saken.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
Kopi: Bystyret
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