Vedtak om å innføre redusert drift ved Lone skule, SFO
Det er i dag 17.12.21 gjort vedtak om å stenge deler av virksomheten ved Lone skole SFO i følgende
tidspunkt: 20.12.-30.12 fra kl.0730-0830 og 1530-1630 alle dager. Vedtaket er fattet av rektor på
vegne av Etat for Skole. Stengingen gjelder disse enhetene: Lone skule SFO, alle avdelinger.
Begrunnelse

Det er høyt fravær blant de ansatte ved SFO på grunn av sykdom eller pålagt karantene. Ved å
redusere åpningstiden kan vi beholde alt tilgjengelig personale hele dagen så lenge SFO er åpen
(0830-1530).
Redusert drift av hensyn til smittevernfaglig forsvarlighet kan besluttes etter covid-19-forskriftens
kapittel 14 b, men det må understrekes at tiltaket i vedtaket her blir utløst av høyt fravær blant de
ansatte. Det er dermed ikke smittevernhensyn som er begrunnelsen.
Praktisk gjennomføring

AIie påmeldte barn i SFO vil få tilbud fra mandag 20.12 til og med torsdag 30.12 i tidsrommet 08301530 med unntak av julaften og helgedager. Mandag 20.12 er det også skoletid for elevene fra 08301200. Barna blir delt kohortvis i SFO-tiden. For foresatte i samfunnskritiske funksjoner vil det bli
organisert nødvendig tilbud.
Rettslig grunnlag

Det må understrekes at kommunen har plikt til å holde skoler åpne, men også en plikt til å drive
forsvarlig, og til omsorg for elevene. Minstekravet er å ivareta elevenes trygghet, jf.§ 12-1 i
forskriften til opplæringsloven. Den samme plikten gjelder for SFO, jf. også opplæringslovens§ 13-7
og forskriften om rammeplan for SFO. Videre har kommunen en selvstendig plikt til å handle når det
er forhold ved skoledriften som ville gitt grunnlag for pålegg om retting fra Statsforvalteren, jf.
kommunelovens§ 30-4. Når det eneste forsvarlige rettingstiltaket er å redusere driften ved skolen,
er det nødvendig og rettmessig å vedta det. Dette støttes også av betraktninger om ulovfestet
nødrett.
Avslutning og orientering om klageadgang

Vi sier oss svært lei for at vi har vært nødt til å gå til dette ekstraordinære skrittet. Høyeste prioritet
for skolen og kommunen er å komme tilbake til normal drift så snart det lar seg gjøre. Løpende
informasjon vil bli gitt på kommunens og skolens hjemmesider.
Dette er et enkeltvedtak, og det kan derfor påklages. Klagefristen er tre uker fra vedtaket ble gjort
kjent for dere. En eventuell klage må rettes skriftlig til Etat for skole. Klagen må nevne hvilket vedtak
det gjelder, og bør være begrunnet. Dersom Etat for skole opprettholder vedtaket, vil saken bli sendt
til Statsforvalteren i Vestland for endelig avgjørelse.

Haukeland, 17.12.21

~=nsen, rektor Lone skule.

