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Åpent brev til  

 

Slemdal skole 

v/ fungerende rektor Vegard Kjesbu 

 

Sendes pr. e-post: vegard.kjesbu@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 

 

        Oslo, 22. mai 2015 

 

 

Endring av vedtekter for Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal 
 

Torsdag 21.5.2015 la Slemdal Skole ut en sak på sine hjemmesider hvor fungerende 

rektor ved Slemdal skole gir uttrykk for at han mener at vedtektene til Aktivitetsskolen 

Slemdal kan være lovstridige. Styret i Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal er 

overrasket over utspillet, og finner det nødvendig å forklare situasjonen nærmere.  

 

Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal (AKS) er en forening – ikke et profittsøkende 

selskap -  hvor styret består av entusiastiske foreldre som ubetalt gir av sin tid og sin 

erfaring for at det skal være et skolefritidstilbud som er solid, trygt, givende og 

økonomisk forsvarlig for elevene ved 1.- 4. trinn ved Slemdal skole. Vi mener AKS i 

dag har et av de bedre aktivitetstilbudene i Osloskolen, samt en foreldrebetaling som er 

betraktelig lavere enn ved de offentlig driftede aktivitetsskolene. 

 

Alle vi som har barn ved Aktivitetsskolen har erfart viktigheten av en solid stab og 

entusiastiske ansatte og ledere som sørger for at barna våre trives i tiden etter ordinær 

skoledag. Vi er heldige som har dyktige voksne til å følge opp elevene i trygge rammer 

og passende omgivelser. De ansatte står på utover det som er forventet, og vi skylder 

dem alle en stor takk for det de gjør for barna våre. 

 

Styret består av 7 personer som etter beste evne kontinuerlig forsøker å bedre tilbudet 

samt trygge en forsvarlig drift. Dette dreier seg om alt fra å utvide aktivitetstilbudet, 

følge opp HMS, ha nok og riktige ansatte som følger opp barna våre, til å vurdere rene 

driftsutfordringer som eksempelvis reforhandlinger av forsikringsavtaler, innkjøp av 

materiell, og bidrag til skolegårdens oppussingsprosjekt. 

 

Ved en nylig gjennomgang av vedtektene opplevde styret at det manglet enkelte 

grunnleggende styringsverktøy for en forening av vårt omfang og formål. Blant annet 

så vi at de eksisterende vedtektene gjorde det vanskelig for AKS å formelt sikre et trygt, 

godt og givende oppholdsmiljø for elever så vel som ansatte. Av den grunn ble det 

foreslått å vurdere elever for opptak. Dette er selvsagt ikke ment som en 

utsilingsmekanisme, men som et verktøy for at AKS blir informert om særlige behov 

enkeltelever kunne ha, slik at vi igjen kan ta hensyn til dette og tilrettelegge for et 

opphold best mulig egnet for vedkommende elev. Gjennom årenes løp har AKS vist at 

vi absolutt både kan og vil tilrettelegge for individuelle behov - det være seg psykiske, 

fysiske eller atferdsmessige. For at tilretteleggingen skal bli best mulig er det viktig at 
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vi har nødvendig informasjon så tidlig som mulig, og det ble derfor vurdert som viktig 

at dette blir klargjort allerede ved opptakstidspunktet. Styret i AKS foreslo derfor 

overfor Årsmøtet å endre opptakspraksis slik at man kunne planlegge behov allerede i 

forkant av skoleåret, og å eventuelt kunne si nei til opptak i de sjeldne tilfeller der det 

overhodet ikke er mulig med en forsvarlig og trygg tilrettelegging. 

 

Tilsvarende ga de eldre vedtektene ingen mulighet for AKS til å reagere på utilbørlig 

opptreden overfor de øvrige barna eller våre ansatte. Selvsagt vil man ikke frata noen 

plassen hverken i første, andre eller tredjeinstans, men dersom alle andre utveier er 

utprøvd må det etter vår oppfatning finnes en sikkerhetsventil. For å sikre et forsvarlig 

oppholdsmiljø for alle barna på AKS samt gi de ansatte et trygt og forsvarlig 

arbeidsmiljø de har krav på i henhold til norsk lov ønsket styret derfor muligheten til å 

kunne vurdere oppsigelse. Dette er selvsagt ikke noe man håper eller tror skjer, men 

som øverste styrende organ for AKS er styret ansvarlig for å sikre en trygg og forsvarlig 

drift. En eventuell slik avgjørelse forutsetter en forsvarlig saksbehandling, hvor 

foreldrene, ansatte, samt eventuelt andre faginstanser og ressurspersoner som PPT etc. 

er involvert.  

 

Vedtektsendringene ble behandlet og vedtatt tirsdag 19.5.2015 i AKS' øverste organ – 

Årsmøtet, der alle foreldre med barn i Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal har 

stemmerett. Vi tillater her å vise til at det er Årsmøtet, som eier av Aktivitetsskolen, 

som skal fastsette vedtektene. I Ot.prp.nr. 60 (1997-98) er det uttalt følgende 

vedrørende vedtekter i skolefritidsordninger: 

 

”Vedtektene skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet for å vurdere 

innhold og kvalitet i forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke 

forandrer seg underveis i et skoleår ved at f.eks. gruppestørrelsen blir utvidet 

ubegrenset. Departementet viser til at det er av stor betydning for foreldre at 

det finnes vedtekter som setter rammer for skolefritidsordningen på en slik 

måte at det gjør virksomheten forutsigbar. Ved at vedtektene fastsettes lokalt, 

har foreldrene i tillegg mulighet til å påvirke hvordan disse skal se ut gjennom 

lokaldemokratiet.” 

 

På denne måten oppnår man derfor lokal medbestemmelsesrett. 

 

Fra Utdanningsdirektoratets informasjon om gjeldende regelverk for 

skolefritidsordninger hitsettes det videre: 

 

"Kommunen er bundet av de minimumskravene som fremgår av 

bestemmelsene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven som gjelder 

for skolefritidsordningen. Innholdet og utformingen må være i samsvar med 

disse bestemmelsene, men innenfor disse rammene kan kommunen utforme 

skolefritidstidsordningen ut fra lokale forhold, ønsker og behov. 

Det er ikke gitt forskrifter om skolefritidsordningen etter § 13-7 siste ledd. 

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal være et 

frivillig tilbud." 
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"Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men opplæringsloven 

gir ikke elevene rett til plass i skolefritidsordning, heller ikke for barn med 

særskilte behov. Omfanget av kommunens plikter er svært begrenset. 

Kommunen er ikke forpliktet til å opprette et bestemt antall plasser eller å gi 

tilbud til ved mer enn én av skolene i kommunen. Kommunen kan benytte 

andre til å oppfylle kommunens plikt til å gi tilbud om skolefritidsordning. 

Kommunens plikt er også oppfylt selv om det bare er private 

skolefritidsordninger i kommunen." 

 

Vi mener at de endringer vi har gjort er i tråd med gjeldende regelverk, og har hele 

tiden søkt å holde oss innenfor dette. Skulle en etterfølgende juridisk betenkning 

konkludere med noe annet vil vi selvsagt innrette oss deretter.  

 

AKS har i alle år søkt et aktivt og konstruktivt samarbeid med skolen og skolens 

organer. Styret i Aktivitetsskolen Slemdal er derfor overrasket over utspillet fra skolens 

ledelse i etterkant av årsmøtet og synes det er pussig at bekymringene som nå utvises 

ikke ble tatt opp i forkant av beslutningen til Årsmøtet all den tid saksgangen har vært 

åpen og transparent. Aktivitetsskolen håper like fullt på fortsatt produktiv sameksistens 

med Slemdal skole, og håper denne saken kan bli belyst og at en felles forståelse for 

driften kan ligge til grunn. 

 

 

 

På vegne av samtlige i styret i Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal 

 

 

Thomas Talén 

Styreleder 

(sign.) 

 

 

Kopi: FAUs leder, Slemdal skole 

 Driftsstyrets leder, Slemdal skole 


