
 

Konsekvenser ved reduksjon i innkjøp til skolene i budsjettet for 2020 

Slik Utdanningsforbundet Tana ser det vil reduksjon i innkjøp til skolene slik det er foreslått i 

budsjettet for 2020 få store konsekvenser for skolene. Tanaskolene har de siste årene måtte 

redusere både innkjøp og bruken av vikarer. Det har tidvis vært total innkjøpsstopp og klasser 

har vært slått sammen for at dagene skulle gå rundt. Slik kan det ikke være det neste skoleåret. 

 

Det innføres fra høsten 2020 nye læreplaner i grunnskolene, og med disse også nye 

kompetansemål for elevene. For å kunne nå disse kompetansemålene kreves det at elevene har 

tilgang på vesentlige hjelpemidler. Disse finnes ikke i stor nok grad i skolene i dag. Et 

eksempel er i norskfaget, der det i enda større grad nå skal brukes digitale verktøy. Et par av 

kompetansemålene for elevene når de er ferdige med 2.trinn er at de skal kunne skrive tekst 

både for hånd og med tastatur, og de skal kunne lage tekster der de kombinerer skrift og 

bilder. Til dette trenger de PC-er eller i-Pads med tastatur. 

 

I andre fag skal elevene ha vært på utflukter for å gjøre seg kjent med historien og kulturen i 

nærmiljøet, og de skal bruke lokal mat i faget Mat og helse. Alle disse tingene koster penger. 

 

En kort spørrerunde til rektorene i våre skoler viser at elevene må dele på PC-ene og det er 

ikke uvanlig at det er problemer med å få PC-ene til å virke. Dette gjelder spesielt for elevene 

på de yngste trinnene.  

Det vil være nødvendig og ønskelig at skolene har muligheter til å kjøpe inn PC-er eller i-

Pads med tastatur slik at elevene har hver sine. Der de allerede har i-Pad holder det å kjøpe 

inn tastatur. 

 

Utdanningsforbundet Tana ber politikerne være snille med skolene og unngå reduksjon i 

innkjøpsbudsjettene slik at våre elever har de samme mulighetene for høy måloppnåelse når vi 

skal begynne å måle opp mot de nye kompetansemålene. 

 

Vi skjønner selvsagt at dere har et budsjett som skal balanseres og at det må kuttes, i alle 

avdelinger i kommunen. Men akkurat nå, når det er nye læreplaner på trappene er det 

hensiktsmessig å la skolene slippe i størst mulig grad.  
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