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Til Balsfjord kommune
v/ Kommunalsjef Benedicte Lilleng

Tilrettelegge for flyktninger fra Ukraina
Som vi alle kjenner til er situasjonen i Ukraina forferdelig og mange er på flykt. Det er viktig
at de som kommer hit blir tatt godt imot. I den forbindelsen har jeg fått noen henvendelser fra
barnehager og skoler, som berører viktige spørsmål angående hvordan trygge og sikre at de
Ukrainske barna får et godt og trygt sted å være. Vi må også ha et søkelys på foresatte som
lever under følelsesmessige vanskelige forhold:
Med dette som bakteppe henvender jeg meg til kommunalsjef med følgende problemstillinger
med spørsmål:
1. I barnehager og primært barneskolen vil det utløse et forsterket kompetansebehov og
større voksen tetthet. Kan det være aktuelt med pensjonerte pedagoger som kan
brukes, uten at dette avkorter pensjonen deres?
Hvilke regler gjelder, og hvilke krav bør vi være forberedt på?
2. Dersom voksentettheten skal bemannes av voksne Ukrainere (mange har gode
utdannelser innen barnehage og skole) skal det foreligge politiattest, dette er noe som
tar tid å få på plass. Hvordan sikre at Ukrainske barn blir ivaretatt av voksne på
morsmålet sitt?
3. Barna/foresatt vil også kunne møte russiske barn/ foresatt i barnehagen og skolen, har
vi tenkt nøye gjennom hvordan dette kan påvirke den enkelte?
4. Ansvar for helsetilbud i kommunen er også viktig å reflektere over, ikke minst
profesjonsperspektiv på krisepedagogikk. Det er traumatiske barn vi vil møte og et
behov for krisetilbud bør være tilgjengelig for barnehager og skoler. Hvor finner vi en
oversikt over aktuelle tjenester?
5. Det er ikke bare å få tak i pedagoger innen migrasjonspedagogikk eller norsk som
andrespråk, har vi en plan for hvordan dette «hullet» eventuelt kan tettes?
Som Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Balsfjord ønsker jeg tilbakemeldinger på om
det foreligger en tiltaksplan som ivaretar noen av de overstående spørsmål.
Vi har nettopp stått oppi to tøffe år med pandemi og de fleste pedagogene (bhg – skole) er
slitne av uforutsigbarhet, høyt fravær og høy arbeidsbelastning under pandemien.
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Det er disse pedagogene som igjen vil og må stå i front og ta imot barna.
Uten pedagoger blir det ikke noen barnehage eller skole.

Imøtekommer et snarlig og positivt svar på min henvendelse.

Mvh Rita Fredheim
HTV Utdanningsforbundet Balsfjord

Kopi:
Margrethe B. Strand
Leder i Utdanningsforbundet Balsfjord
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