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UDIR vil stenge Trondheim International School.
Styret vil kjempe for skolen med nebb og klør!
Bakgrunn (fra varslingsbrevet):
Utdanningsdirektoratet fører tilsyn og kontroll med friskolene i Norge. De har i 2014 og våren 2015 ført tilsyn med Trondheim
International School. Basert på funn fra tilsynet mottok skolen en tilsynsrapport med 12 pålegg som måtte rettes, og et
tilbakebetalingskrav på kr 144 360,-. Da skolen de siste 7 årene har hatt tilsammen tre tilsyn med mange brudd på regelverket, fikk
skolen beskjed om at vi ville vurdere å trekke skolens godkjenning uten å føre nytt tilsyn i saken, dersom skolen ikke dokumenterte
retting av påleggene innen 1. oktober 2015. Som følge av mangelfull retting av påleggene har skolen nå fått tilsendt et brev med varsel
om vedtak, hvor vår foreløpige vurdering er at skolen mister godkjenningen til å drive friskole. Utdanningsdirektoratet har ikke tillit til at
skolen for fremtiden blir drevet i samsvar med regelverket. Dette er begrunnet hovedsakelig i tre forhold:
1.
2.
3.

Sentrale rettigheter for elevene blir ikke ivaretatt til tross for at skolen har hatt omfattende og gjentatte tilsyn
Skolen sikrer fortsatt ikke at alt tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode
Styret ivaretar ikke sitt ansvar som skolens øverste organ, og skolen har ikke et forsvarlig system for oppfølging av kritiske områder i virksomheten

Styrets arbeid med å rette pålegg

Etter at styret mottok pålegg om retting 3. Juni 2015 har styret og administrasjonen jobbet intenst med å rette de pålegg som ble
påpekt i tilsyn, og var kommet langt med dette innen fristen 1. Oktober. Styret sendte deretter inn ytterligere opplysninger vedrørende
tilsynet i januar 2016. Ut over dette har styret informert om arbeidet med skolens nye strategi og ansettelse av ny rektor. Dette er
arbeid som styret har hatt fokus på i løpet av våren 2016. Både i arbeidet med å få på plass en ny retningsgivende strategi og ved
ansettelse av ny rektor har påleggene fra UDIR blitt tillagt stor vekt.
UDIR mener det var for lite for sent. Styret vil kjempe for å overbevise UDIR om at skolen har vilje og evne til å drive skolen videre
innenfor gjeldende regelverk. Vi vil kjempe for å beholde skolen!
Vi har en god skole, med flinke ansatte, et godt miljø, og er et viktig tilskudd til internasjonale Trondheim. Dette handler om en
opprydding i styre og drift, et arbeid som har pågått en god stund. Vi har kommet langt, men ikke raskt nok slik UDIR oppfatter
situasjonen. Vi skal jobbe intenst for å vise hvor langt vi har kommet og alle forbedringer som er gjort, og så må vi sannsynligvis ta noen
beslutninger som vi ikke ønsker å gjøre.
UDIR krever at vi sier opp avtalen om fremleie til barnehage for å drive innenfor loven
Tilsynet har påklaget at Skolen driver annen virksomhet enn skoledrift. Og Alt tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode.
I korte trekk handler dette om at vi har en internasjonal barnehage som er tilknyttet skolen. Begge organisasjonene leier arealer av
Forsvarsbygg, og benytter samme kantine der ungene får god hjemmelaget varmmat. Det at begge organisasjonene er tilsluttet samme
leieavtale og benytter samme kjøkken strider mot regelverket. Vi er i ferd med å omorganisere for å få dette til å bli lovlig, men har i
påvente av dette søkt om midlertidig dispensasjon. Vi har ønsket å opprettholde nærheten mellom barnehage, skole og SFO. Man
skulle tro det var snakk om kommersiell virksomhet, utbytte og skatteparadiser, slik det omtales i tilsynet. Her er det et fellesskap for å
kunne ta ut fordelene av det å drive skole og barnhage samlokalisert. Vår søknad om dispensasjon er ikke ferdigbehandlet, vi har heller
ikke fått svar på søknad til UDIR om å iverksette organisasjonsendringen. Nå kreves det at vi sier opp avtalen barnehagen for å få
papirene korrekte. Dette synes vi er veldig trist!
Ikke tilfredsstillende dokumentasjon vedrørende kvalitetssystemer
Påleggene omhandler kvalitetssystemer for drift og for å sikre at styret har tilstrekkelig kontroll av at skolen drives i samsvar med
gjeldene regelverk. Her har UDIR påklaget manglende dokumentasjon omkring eksakt hvordan systemer og rutiner er implementert.
Dette handler om på hvilket detaljnivå styret skal rapportere til UDIR for å overbevise om at skolen har et system som sikrer at styret
har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Dette er en sak vi skal løse ved at styret ettersender detaljert informasjon om hvordan styret
jobber. Samtidig som vi igjen skal se på hva vi kan gjøre for å vinne UDIRs tillit til at skolens kvalitetssikringssystem er tilfredsstillende.
Ikke tilfredsstillende rutiner for enkeltvedtak knyttet til elevers Psykososiale skolemiljø
Skolen har i lang tid hatt stort fokus på dette området og det jobbes aktivt med å sikre at elever, foreldre og lærere har kjennskap til
rettigheter og plikter i følge gjeldende lovverk. Skolen søker å sikre at elever har et tilfredsstillende psykososialt skolemiljø og vil igjen
gå igjennom våre rutiner på dette området. Direktoratet mener at vi ikke tilstrekkelig har sannsynliggjort at elever og foresatte
informeres om rett til å få enkeltvedtak. Skolen vil ytterligere dokumentere hvordan det arbeides for å sikre elevenes psykososiale
skolemiljø for å overbevise direktoratet at skolen på en tilfredsstillende måte ivaretar skolens elever.
Ordensreglement
UDIR er fortsatt ikke fornøyd med ordensreglementet til skolen, og mener THIS ikke ivaretar elevenes rettssikkerhet til fulle. Skolen har
jobbet aktivt med det nye ordensreglementet der ansatte, skolemiljøutvalget og elever har vært involvert i prosessen frem mot nytt
regelverk. Styret vil igjen se på UDIRs anmerkninger vedrørende hvorfor de fortsatt ikke anser at det nye reglementet tilfredsstiller
gjeldende lovkrav.
Individuell opplæringsplan

UDIR er ikke fornøyd med hvordan skolen jobber med individuelle opplæringsplaner. Skolens oppfølging er tett knyttet opp til skolens
læreprogram, noe UDIR også kommenterer i sitt varsel. Vi vil ved ny gjennomgang ytterligere tydeliggjøre hvordan skolen jobber for å
sikre at elever får en tilfredsstillende individuell opplæringsplan ved behov som er i samsvar med gjeldende lovkrav.
Dersom det er ønske om ytterliggere kommentarer kan jeg kontaktes pr mail maylizbt@gmail. com
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