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Kommunene  i  Troms

Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i  2017

AV de totale skjønnsmidlene til Troms for  2017  på  112,2  mill.  kr. besluttet Fylkesmannen  å

fordele  10l  ,6  mill.  kr.  i  forbindelse med statsbudsjettet for  2017, og holde tilbake  10,6  mill.

kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av disse midlene ble det besluttet  å  sette av inntil  5

mill. kr. til prosj ektskjønnsmidler og 5,6  mill.  kr. til kriseskjønnsmidler.

Kriseskjønnsmidler
Intensjonen med ordningen er  å  ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av
vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være  høy, og midlene vil fordeles etter søknad.
Fylkesmannen vil blant annet vurdere  å  tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise
til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsj ettprosessen.

Kommuner som mener seg berettiget til kriseskjønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette
innen 1. oktober  2017.  For  å  kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal
tildeles kriseskjønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle
innkomne søknader før etter søknadsfristens utløp. Søknader om kriseskj ønnsmidler skal ikke
sendes via den nye integrert søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD.

Prosjektskjønnsmidler
Fylkesmannen har mulighet til  å  gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og
innovasjonsprosjekrer i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er  å  gi kommunene støtte
til  å  prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning
for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være
å  styrke kommunen i rollene som tj enesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk
arena eller som samfunnsutvikler.

Ved fordeling av prosj ektskj ønnsmidler tidligere år har det i hovedsak Vært gitt støtte til
mindre prosjekter.  I  2014  ble det gitt støtte til 56 prosjekter med en gjennomsnittlig støtte på
kr. 125 000 pr. prosjekt, tilsvarende tall for  2013  var 55  prosjekter  og kr.106 545. Det ble ikke
utlyst prosjektskjønnsmidler i  2015  og 2016  blant annet på grunn av arbeidet med
kommunereformen og folkevalgtopplæringen. Erfaringene med tidligere fordelingspraksis er
at mange prosjekter har hatt relativ lav effekt og liten overføringsverdi til andre kommuner.
På bakgrunn av dette ønsker Fylkesmannen i  2017  å  satse på færre og større prosjekter, og
kommunene oppfordres derfor til  å  gå sammen om  å  utvikle felles prosjekter innenfor
satsingsområdet.

Fylkeshuset, Strandvegen  13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Fylkesmannens  satsningsområde i  201  7  — Digitalisering

Med utgangspunkt  i  departementets retningslinjer og en vurdering av kommunenes

utfordringer vil Fylkesmannen for 2017 satse spesielt på prosjekter innen digitalisering.

Regjeringen har tatt  initiativ  til et  offensivt  og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og

forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette arbeidet. Fremover må stat

og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode,

brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.

Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og

pålitelige. Det legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke

produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering er et viktig verktøy for

forenkling av kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint forvaltningspraksis.

Regjeringen la i 2016 frem Meld. St. 27 (2015—2016) Digital  agenda for Norge. IKT for en

enklere hverdag og økt produktivitet. Meldingen presenterer regjeringens overordnede

politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste. Det vises videre til

Di italiserin srundskrivet (H-09/16) som er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger

vedrørende digitalisering i offentlig sektor og til KS digitaliseringsstrategi som lanseres i

løpet av februar 2017.

Fylkesmannen  ønsker i 2017 å benytte prosjektskjønnsmidlene til å støtte prosjekter i

kommunene som bidrar til å utvikle og implementere løsninger for digitalisering av

kommunale tjenester.

Velferdsteknologi er et eksempel på et område der en ser stort potensiale med digitalisering.

Helse- og omsorgstj enestene i kommunene står overfor store utfordringer i årene som

kommer. Det er derfor nødvendig at kommunene kan tenke nytt, og finne nye løsninger for å

imøtekomme pasientens og brukerens behov for tjenester. Velferdsteknologi åpner et nytt

mulighetsrom. Det vises i denne forbindelse spesielt til St. Meld 29 (2012—2013)

Morgendagens omsorg og NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg.

Helsedirektoratet har drevet et nasjonalt velferdsteknologiprosjekt sammen med KS.

Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2016. Tromsø kommune deltok som eneste kommune

i region Nord. Fylkesmannen anbefaler kommunene å innrette sitt arbeide med å utvikle

velferdsteknologiområdet i tråd med direktoratets anbefalinger, og viser i denne forbindelse til

direktoratets nettside: htt s://helsedirektoratet.no/velferdsteknolo i

Vi viser videre til KS som har utviklet et veikart for tj enesteinnovasj on som er en praktisk

metodikk for å sette kommunene i stand til å endre offentlige tjenester:

htt ://www.samveis.no

Fylkesmannen v/Helse- og omsorgsavdelingen har i 2015 og 2016 allerede støttet en del

prosjektet innenfor velferdsteknologi med kompetanse- og innovasj onstilskudd, og vil også

prioritere dette området fram mot 2020.
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Som annonsert på J anuarmøtet 11. januar 2017 vil Fylkesmannen arrangere et seminar for

kommunene vedrørende digitalisering og velferdsteknologi. Dato for et slikt seminar er satt til

19. -20. april 2017. Nærmere informasjon om konferansen vil bli oversendt kommunene når

dette er klart.

Søknadsfristen for prosjektmidler settes så sent som 19. mai, slik at kommunene kan hente

inspirasjon og kunnskap på konferansen som kan være relevant i eventuelle søknader.

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skjønnsmidler vil bli sett i sammenheng med Helse-

og omsorgsavdelingens utlysning av kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2017.

Søknadsfrist for dette tilskuddet er 10. mars og lenke til utlysningen ligger på Fylkesmannens

nettside: htt s://www. lkesmannen.no/Troms/Tilskuddsordnin er/Kom etanse--o  -
innovas'onstilskudd-2017/

I alle søknader om skjønnsmidler må det opplyses om det er søkt støtte fra andre

finansieringskilder utover Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil prioritere søknader der flere kommuner er involvert. Fylkesmannen

oppfordrer kommunene til å inngå samarbeid med utdanningsinstitusj oner og næringsliv for å

utvikle velferdsteknologiområdet med nye digitale løsninger, samt sørge for at nytt

utviklingsarbeid på feltet er forankret i nasjonale teknologiske plattformer.

Digitalisering vil være et satsingsområde for Fylkesmannen i flere år framover, vi åpner

derfor for at kommunene kan søke om fleråri e ros'ekter.

Retningslinjer for søknader

Det vises til vedlagt retningslinjer fra Kommunal— og regionaldepartementet mht. fomyings—

og utviklingsprosjekt, datert 1. juli 2016.

Hovedfokus ved årets tildeling av midler vil være på prosjekter innen digitalisering. Søknader

som ikke tematisk faller inn under dette tema kan ikke påregne støtte.

Søknader må oppfylle følgende krav:

. Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale
driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale
utviklingsarbeidet.

. Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som må
initiere og drive prosjektene.

. For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og
realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til
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klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også
begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne
overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen.

Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidler ikke

benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle

søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet

Alle prosjekter må være forankret på rådmanns—/adminstrasj onssj efsnivå.

For å sikre forankring-og forpliktelse til prosjektet forventes det videre at kommunene

går inn med en egenandel. Som hovedregel vil finansiering gjennom skjønnsmidler

ikke kunne utgjøre mer enn 50 % av prosj ektkostnaden for det enkelte år.

Dersom kommunene mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning

om kommunal egenandel, skal skjønnsmidler ikke benyttes til å dekke denne

egenandelen.

Fylkesmannen er generelt opptatt av at kommunene gjør en grundig vurdering av

hvilke prosjekter de vil søke skjønnsmidler til. Dersom en kommune søker om støtte

til flere prosjekter ber vi om at de settes opp i prioritert rekkefølge.

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal

resultatene av prosjektene dokumenteres. Det er viktig at prosjektene stimulerer til

læring og erfaringsutveksling mellom kommunene.

Kommunen må opplyse om det er søkt/innvilget støtte fra andre fmansieringskilder til

prosjektet.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist
Søknad om støtte til prosjekter må oversendes Fylkesmannen i Troms innen 19. mai 2017.

Alle søknader skal sendes i den nye søknads— og rapporteringsdatabasen ISORD. Nærmere

beskrivelse av databasen og inforrnasj on om brukerveiledning følger i avsnittet under.

Vi gjør til slutt oppmerksom på at skj ønnsmidlene til fomyings- og omstillingsprosj ekter er en

del av rammetilskuddet (frie midler) til kommunene som overføres terrninvis 10 ganger i året.
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Ny søknads- og rapporteringsdatabase for fornyingsmidler (ISORD)

På oppdrag fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet har Fylkesmannen i Sogn og

F j ordane utviklet en ny nasjonal løsning for behandling av fornyings- og

innovasjonsprosj ekter (prosjektskjønnsmidler). Den nye integrert søknads- og

rapporteringsdatabase  — ISORD — er nå klar til bruk og alle søknader om midler til fornyings-

og innovasjonsprosjekt og all rapportering, skal heretter gjøres i denne databasen.

Under følger lenke til databasen og en kortfattet beskrivelse av hvordan man opprettes som

bruker. Vi vedlegger i tillegg brukerdokumentasjon for ISORD som gir en detalj ert

beskrivelse av hvordan kommunen søker og rapporterer prosj ekter i databasen. Det gis også

her en beskrivelse av ulike roller i databasen.

Lenke til databasen finner du her:

htt s:// ros'ektsk'onn. lkesmannenno

Databasen fungerer best i nettleseren Chrome, så det er en fordel å bruke denne.

Dersom du likevel må benytte Internet Explorer nettleser, må du benytte versj on 9 eller

oppover. For å sj ekke/endre hvilken versjon av nettleseren du benytter, gjør du slik:

Åpne Internet Explorer og klikk F12.

Du vil då få opp utviklerverktøybildet.

Ing.—'. rqrprc»; 'n'- IA . 7
..>-—

=  "  .  - o- z" :: . «f/FW N
.  - - - HJ". 'Jf'Ju'. [venn,-.," IX»

, .xL, -/
. ' "'N-" '  [.lu-hl.;

Vin)»

wu»

...,-'. «.. ”.nu:  r  ,.,

Velg her versjon 9 eller høyere. For å lukke utviklerverktøybildet, klikker du på X oppe i

høyre hjørne.

Kommunene kan ha flere brukere registrert i denne databasen.

For å få tilgang må søker i kommune (eller andre organisasj oner som kan søke om midler)

benytte Id-porten for å få tilgang, og må legge inn:

Fornavn

Etternavn

E-post adresse i kommunen/organisasj onen

Telefonnummer

Rolle  — søker

Kommune (obligatorisk)

Forespørsel blir da sendt til saksbehandler hos Fylkesmannen for godkjenning. Når bruker er

godkjent vil vedkommende få melding på e—post, og tilgang til prosj ektskjønnsdatabasen.
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Søker kan så fylle ut søknadsskjema og sende inn. Søknadene blir behandlet når
søknadsfristen er ute 19. mai. Dersom det er mangler eller vi har spørsmål til søknaden, vil all
dialog bli ført gjennom dette systemet.

Brev om tildeling eller avslag etter behandling av søknaden, og tidspunkt for rapportering vil
også bli publisert her, med melding til søker. Dersom søker har spørsmål underveis skal også
dette registreres her, slik at all dialog/kommunikasjon rundt prosjektet blir samlet på en plass.

Vedlagt dette brev og på Fylkesmannens nettside vil dere finne brukerdokumentasj on for
ISORD.

Dersom det er spørsmål kan Espen Norby fmtrENO f lkesmannenno eller Marianne
Winther Riise fmtrMWR lkesmannenno kontaktes.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Vedlegg:

Brukerdokumentasj on for ISORD
Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017, ref. vedlegg til brev fra KMD 1. juli 2016.

Dokumentet er elektronisk godlg'ent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Innows“
1 Introduksjon

Dette dokumentet beskriver brukergrensesnittet for Prosjektskjønn, en applikasjon utviklet for

Fylkesmannen for håndtering av søknader om skjønnsmidler.

2  Brukerroller

Det er fire definerte brukerroller i systemet:

. Kommune, eller søker. Denne rollen oppretter og sender inn søknader, og følger opp godkjente

prosjekt ved å rapportere tilbake underveis i prosjektet.

. Fylke, eller saksbehandler. Denne rollen oppretter nye søknads— og rapporteringsfrister, godkjenner

og avslår søknader, evaluerer prosjekt o.l.

KMD har leserettigheter/oversikt over alle prosjekter og søknader.

Systemadministrator kan opprette nye brukere, endre epostmaler og systemtekster.

3  Grensesnitt Kommune/Søker

3.1  Startside

Startside viser to tabeller

V13 Ål”:

velkommen 01 Neste soknads1rlsler30 OB 2015 Opprell ny søknad

SDK

Prosjektnr ' Tmol Kommuner Oppnltet Frist smus søkt bump Pnomu Handling"

12—15-0001 Soknad 1 Bergen Tvedestrand 28.05 2015 0106 2015 Utkast 121 221 1 FDF Rediger

12-15-0005 Soknad 2 Bergen Oslo 08 06 2015 30 06 2015 Ulkas! 150 000 1 For  Redlcel

12—15-0007 501 l Bergen Bergen 09 OG 2015 30 05 2015 Utkast 2 500 FDF Rediger

.  .  . -

Snk

Prosjektnr ‘ Tittel Kommuner Tlldeling Neste  rapponenngsfrist

‘24570002 Folbal! Bergen Bergen Bergen 120 000 30 06 2015

12-15—0003 Sol.nac 3 Bergen Oslo 110 000 30 06 2015

Den første gir oversikt over alle aktive søknader. Dette er søknader som er opprettet av kommunen men

ennå ikke sendt inn til behandling, og søknader som er sendt inn, men ennå ikke innvilget/avslått av fylket.

Handlinger:

. Vise søknadsdokument som PDF.

. Redigere søknader som ikke er sendt inn ennå.

. Gjenåpne en innsendt søknad, helt til søknadsfristen har gått ut.

Innovit AS ©lnnovit AS, 2012 3(24)
Solheimsgaten 18, 5058 Bergen

Tlf.: 45517050

Epost: post@innovit.no
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Den andre tabellen gir oversikt over alle aktive prosjekter. Dette er prosjekter som er innvilget og aktive.

Her vises blant annet dato for neste rapporteringsfrist.

For begge tabeller vil klikking på rad ta brukeren til en detaljoversikt over prosjektet/søknaden. Se kapittel

3.4.

Dersom det ligger en aktiv søknadsfrist i systemet, vil det alltid være mulig å opprette en ny søknad fra

startsiden ved å trykke knappen «Opprett ny søknad», som beskrevet i Feil! Fant ikke referansekilden..

3.2 Opprette og redigere ny søknad

Opprette ny søknad gjør man fra Startside som beskrevet i 3.1.

For å redigere en søknad må man klikke knappen «Rediger» i søknadsraden i en oversiktstabell (for eks. På

startsiden), eventuelt kan man klikke «Rediger» fra detaljoversikt (se kapittel  3.4).

E  Søknæssoder l. . o  en i - .

Arsrall ror soknad 2015 Belop l sokhaasår Fyll inn soknadsbelop

til fylkesmannen l hele Kroner for del

. . . aktuelle årer2 Soker Fylke Honaland

: Kommune Bergen
3 Samarbeldspannere «' Annen rlnanSlerlng Dersom prOSJektc—ll

, prosjemnavn‘ Soknad Bergen llllegg llnansieres gjennom andre

4 Utfordringer og ordnlhger legenllhahsrerlng kryss av for
målselllnger 3 Belop l soknacsår' 150000 Belcp i hele kroner annen finansrerlng 09 """ """ beløp ' hele

? kroner og oppgi nnansuerlngskllaen

l Annen llnansrerlng Opplell Ny ,

5 Sektorer , , ,  l Dersom prOSJeklel går over llere år må det
PTOSjeK'lpEBHOGE sendes en m soknad for hvert år. men

6 Virkemidler % Fra Daio' ua mm éa'a'z': lldllgere års soknad kan da hehles opp og

*" "” ** '  v' brukes på nytt

7 Radmann l m  Dato" ao mm dddé ProSJeklperloue Fyll Inn planlagt

‘ oppslarls- og avslutningsdalo for

' ' ' ' ' " pmSjeklel

5 lnnsenolng Fell merker med ' er oblrgalorlske

Neste Side  » Lagre og Avslutt

 

Søknadskjemaet vises i midten av bildet.

Til venstre vises en navigasjonsoversikt, i alt er det syv sider man må gjennom før man kan sende inn

søknaden på side åtte. Dersom man klikker på en annen side fra navigasjonsoversikten, vil man navigere til

denne siden i skjemaet. All data som er fylt ut når bruker forlater siden, vil da lagres.

Helt til høyre i bildet er en side—spesifikk hjelpetekst (Denne defineres av systemadministrator).

Under skjemaet er navigasjonsknapper for å gå frem og tilbake i skjemaet, når man trykker på disse vil all

utfylt data lagres.

Knappen «Lagre og Avslutt» vil lagre og navigere til startbildet.

Navigasjonsoversikten, navigasjonsknappene og hjelpetekst er synlig for alle sider i skjemaet.

Noen av feltene vil være merket med en stjerne *. Disse er obligatoriske. Det betyr at de må fylles ut før

man sender inn søknad, men det er ikke nødvendig å fylle ut feltene før en mellomlagring.
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Det er fullt mulig å avslutte redigering av et utkast for så å komme tilbake ved en senere anledning for å

redigere videre. Utkast vil alltid ligge tilgjengelig i oversikten i startbildet.

3.3 lnnsending

Side åtte av søknadsskjemaet er innsending av søknad. Innsending vil være mulig når alle obligatoriske felt

er riktig utfylt.

Skjemaet inneholder en eller flere feil som må korrigeres for skjemaet kan sendes

inn

.  6i "Begrunnelse for valg av Virkemiddellwrkem:dler" er obligatorlSK

.  7 "Jeg bekrefter at rådmann lsokerkommunen er informert om denne

soknaden" er obligatorisk

Felt merket med  '  er obligatoriske

.  0‘ I‘ A** l" .I'O'O'

Knappen «Send Inn» vil ikke være aktiv før alle obligatoriske felt er riktig utfylt. Dersom noe mangler vil

man kunne nå siden dette ligger på ved å trykke lenkene fra feilteksten (blå tekst i bildet over).

Når man trykker knappen «Send inn» kan det ta litt tid siden dette også vil sende en mail med bekreftelse

til bruker og rådmann i kommune.

3.4 Detaljoversikt Søknad

Dersom man trykker på selve raden for søknaden i en oversiktstabell (som på startsiden), vil detaljoversikt

over søknaden vises.
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Org. nr

Navn

Adresse

Kontaktperson

Prosjektnummer

ProSJektnavn

Søknadssum

Fra dato

Til aalo

Priornel

u  .  n' -  u  -

Ulloronnger

u- o... ln.ll'

Prosjektskjønn Søknad

982686636

BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Postboks 7700 tonnskonlorel

5020 BERGEN

Norge

Bergen (soker)  (bergen@kommune  no)

12-15-0004

Soknad  4

320000 kr

01 07 2015

30.06 2016
1

Las! ned PDF

- Myndlghexsorgan

Gv—

Oversikten er  delt i fire  paneler:

.  Forhåndsvisning søknad. Knappen  helt  til venstre  i tittel—bar  gir  mulighet  til  å  laste ned søknad som

pdf.

19s 2015  -  Bergen isoler—

Tost

Fra Kommune

19 06  2015  -  Homa!and  lsaksbehanc:er:

Test

Fra Fylke

;  ' . l '  o  -  l

Rapponenngsmstz

01l0 0'3  2015- 3111) 2015 PDF

Lasl ned evaluenngshl

Rapponenngsmsfi

Fnsl Du OG2015 31072015 PDF

L351I'Ienevamevxngsrz;

n) melding

Rediger

Glenapne

'  Handlinger: Rediger (se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.); Slett søknaden for godt, her vil

det komme opp en dialog for bekreftelse; Gjenåpne som gjenåpner en innsendt søknad. Rediger og

Slett er kun mulig dersom søknaden fortsatt er et utkast. Gjenåpne er kun mulig for innsendte

søknader dersom søknadsfristen ikke er gått ut. Prosjektskjønn-vilkår kan lastes ned fra dette

panelet dersom saksbehandler har lastet opp vilkår.

.  Korrespondanse  — Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til saksbehandler. Her er

det også mulig å  laste opp vedlegg til saksbehandler.

. Rapportering: Se eget avsnittet under.

Rapporteringsfrister vil vises nede til høyre i oversiktsbildet.

lnnovit AS

Solheimsgaten 18, 5058

Tlf.:  4551 7050
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Rapporteringsfristz

Frist: 30.09 2015-31 102015 PDF Rediger

Last ned evaluenngsfil '

Rapporteringsfrist1

Frist. 05.00.2015 -31,07.2015 PDF Gjenåpne

Last ned evalueringsfil

For å redigere og sende rapport må man velge «Rediger» fra dette panelet (se Feil! Fant ikke

referansekilden.). En rapport som allerede er sendt inn, kan gjenåpnes dersom rapporteringsfristen ikke

har gått ut. Det er også mulig å laste ned evalueringsfil fra saksbehandler dersom denne er blitt lastet opp.

&5 VksAHe

Viser en oversikt over alle prosjekter for kommunen. Dette inkluderer også eldre prosjekter som er

avsluttet og søknader som er avslått. Det er mulig å filtrere tabellen på status. Det er også et fritekst-filter

oppe til høyre over tabellen.

ålal'lälge »— ' i  '

h---...-u.-.--

Siatusl . ' Sm.

Presluktnr ‘ Titt-l Kommunlr Status Søkt beløp Tlldolmg Handling-r

12-15-0001 Soknad 1 Belden Tvedestrand Urkast 121 221 35 000

12—1540002 Fotball Bergen Bergen Bergen AMI» 2  500 000 120 000

12—150003 Soknad 3 Bergen Oslo Aktiv 150 010 110 000

1245-0006 Soknad 2 Bergen Oslo Utkast 150 000

1245-0007 Soi i Bergen Bergen Utkast 2  500

12—15—0008 Soknad .1 Bergen Utkast

3.6 Rapportering

Rapporteringsskjemaet ligner på søknadsskjema, men er enklere, og kun med en side.

For «Underveisrapportering» kreves det kun at man haker av Måloppnåelse ja/nei, og fyller inn tekstboks

for hvordan det har gått.

Innovit AS ©lnnovit As, 2012 7(24)
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Innowt '

H'.on- l on i  --

Rapportenngstype' Hjelp rapportering

Endelig Rapportering .  Underveisrapportering

måloppnåelse"

'  Ja Ne»

Beskriv kon  hvordan  det har gått med prosyektet'

test rviåloppnåelsel

Felt merket med  '  er obligatoriske

Lagreogmmn %

«Lagre og avslutt» lagrer rapportskjemaet og navigerer deretter til prosjekt-detaljene.

«Send Inn» sender inn skjemaet til saksbehandler og navigerer deretter til prosjekt-detaljene.

Skjema for «Endelig rapportering» er litt mer omfattende. Når man haker av radioknappen «Endelig

Rapportering» vil flere felt vises i tillegg til de nevnt over. Disse feltene er kun relevante for Endelig

Rapportering.

lnnovit As ©lnnovit AS, 2012 8(24)
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Rapporteringstype‘

» Endelig Rapportering Underveisrapportering

Måloppnåelse'

. Ja Nei

Beskriv kort hvordan det har gått med prosjektet”

test tr.l'råloppnåelse

Beskriv hvordan prosjektet skal følges opp i den ordinære driften"

test

Si noe kort om gevinslrealisering/okonomi'

" tesd

Nyttige erfaringer/gode råd fra prosjektet*

test

/,

Last opp rapport og lignende'

-  x  i.ozt

Last opp

Alle feltene under «Endelig Rapportering» er obligatoriske.

4  Grensesnitt Fylke/Saksbehandler

Det er fire valg hovedmeny for Fylke/Saksbehandler:
. «Startside>> viser en oversikt over alle søknader for den aktive søknadsfristen.

. «Alle Frister» viser en oversikt over alle tidligere, aktive og fremtidige frister.

. «All Rapportering» viser en oversikt over alle rapporteringsfrister.

Innovit AS ©lnnovit AS, 2012 9(24)
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innovr '
. «Brukere» viser en oversikt over alle kommunebrukere under saksbehandlers fylke.

4.1 Startside

—. -- ,i'ø'isz- M  ram., ':n'»; Gulf—:

E'°"'°"""

Frosjoktnr Tmol Anlall Forrige Melding

12-15-0002 Schnaaz 1 1805201516—11

i  ',  : u  s 0 .  =  l Send hl Å'HV Redlgermst  El.sponernl  E—cei

Sek

Pmsjoktnr ‘ Tittel Kommunar Saksblhandlor sakt beløp Tildelt beløp sums  Prlonrol Handllngor

12450002 Søknad 2 Bergen Hordaland (saksbehandler) 65 000 45 000 i.? Utkasy FDF

12-15-0003 Søknad Eergc—n Bergen Hordaland (saksbehandler) 150 000 HD DOD E' Senat 1 PDF

Total 215 000 155 000

Totalramme 2  000 000

Dersom det er nye meldinger på ett eller flere prosjekt, vil disse listes først  i  en tabell. Under denne vises

en oversikt over alle søknader for den aktive søknadsfristen.

Dersom det ikke er nye meldinger vil kun tabell med aktive søknader vises. ldenne tabellen vises også

totalramme for søknadsfristen, og totalbeløp kommunene har søkt om.

Det er mulig for saksbehandler å redigere Tildelt beløp direkte i tabell ved å klikke rediger-ikonet i celle. Det

er også mulig å redigere celle ved å trykke return-/enter—tasten når rediger-ikon har fokus.

Dersom man klikker på raden, vil man navigere til detaljert oversiktsbilde over søknaden (se kapittel Feil!

Fant ikke referansekilden.).

I tillegg kan man laste ned søknadsdokument som pdf ved å klikke knappen i kolonnen lengst til høyre.

Det vises vanligvis tre valg oppe til høyre i tabellen: «Send til Arkiv», «Rediger frist» og «Eksporter til Excel».

Dersom søknadsfristen har gått ut, vil også valget «Endelig Tildeling» vises. Delkapittel under beskriver

disse knappene i detalj.

4.1.1 Eksporter til Excel

Eksporter til Excel eksporterer søknadsdata fra tabellen til en excel-fil. Brukerens filtrering og sortering vil

ikke eksporteres til Excel.

4.1.2 Rediger Frist

l dette bildet kan bruker opprette og redigere frist.

Innovit AS ©lnnovit AS, 2012 10(24)
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L

Fylke

Navn

Årstall for søknad

Fra Dato

Til Dato

Totalramme

Hordaland

Frist Sommer 2015

2015

01 05 2015

01.09 2015

250000

Lagre og Avslutt

Alle feltene  i  dette bildet er obligatoriske bortsett fra Totalramme.

4.1.3 Send til  arkiv

Her vises alle innsendte søknader for søknadsfristen (utkast vises ikke). lkolonnen helt til venstre er en

avkryssingsboks, denne er default haket av for innsendte søknader/rapporter som ikke er arkivert fra før.

5- '  lu'n- -. l -  O Senalnn

50k

Arkiver ‘ Prosjektnr Tittel Kommuner Forrige revisjon Status

12430005 Søknad  5 Bergen 5 Sendt

12-15—0006 Soknad (: Bergen 1 Sendt

./ 12-15-0011 Soknad ll Bergen Sendt

12-15-0012 Sel-.nad12 Bergen, Bærum l Aktiv

Når man trykker på «Send Inn» vil de som er haket av sendes til arkiveringssystem.

4.1.4 Endelig vedtak

Dette valget vises kun dersom søknadsfrist er gått ut. Trykker bruker på denne knappen vil det vises en

dialog.

Innovit AS 11(24)
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II'II'IOVT‘!

?  I'III' I

Ønsker du å sette endelig tildeling For alle søknader For "Frist Sommer

2015"?

Avbryt l '  l l '  l

Kun innsendte søknader som er satt til Innvilget eller avslått vil påvirkes. Endelig tildeling vil aldri bli satt på

søknader som er «Utkast». Innvilget/Avslått kan settes under detaljoversikt (se kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.).

En innvilget søknad vil få prosjektet satt til «Aktivt», som igjen vises på kommunen/søkerens side. En

Avslått søknad vil få prosjektet satt til avslått, som på kommunesiden fjerner søknaden fra aktive søknader

(den finnes fortsatt under «Vis Alle» søknader og prosjekter).

Det sendes ikke ut automatisk mail ved Endelig Tildeling. Dette må gjøres manuelt.

Aktive søknader kan settes til Avslått og Avslåtte søknader kan settes til Aktiv, dersom valget endres og

man setter Endelig Tildeling på nytt.

4.2 Alle Frister

Enkel oversikt over alle fylkets frister sortert fra tidligste til seneste, på fra-dato.

“saris-me  - -  . - All rapprtrnerrn.) Brukere

I  .  . . Opprett ny frist

Navn Fra Dato Til Dato

Prosjektskjonn våren 2015 01 012015 16.08.2015

Frist Sommer 2015 01 062015 3107 2015

Klikker man på en rad vil man vise oversikt over alle søknader for fristen, dette er samme tabell som vises

for aktiv frist på startside, men her kan man også se tabell for inaktive frister, for detaljert beskrivelse se

kapittel Feil! Fant ikke referansekilden..

Man kan opprette ny frist ved å trykke på knappen «Opprett ny frist». Det vil navigere til bildet beskrevet i

Feil! Fant ikke referansekilden..
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Inna i4.3 All rapportering

Enkel oversikt over alle fylkets rapportfrister sortert fra tidligste til seneste, på fra-dato.

>1.:1‘-u::< "d-‘LHR'EI  -  .... - .  Hull—e'?

E ' . l. l -  l Opprett ny rapporlenngsmsi

Navn Fra Dato TlI Dato

Rapponerrngsinsit 06 05 2015 31 07 2015

Klikker man på en rad vil man vise oversikt over alle rapporter for denne rapporteringsfristen.

Man kan opprette ny frist ved å trykke på knappen «Opprett ny frist».

4.3.1 Opprette/Redigere Rapporteringsfrist

For å opprette en ny rapporteringsfrist velger man «All Rapportering» og knappen «Opprett ny

rapporteringsfrist». For å redigere en rapporteringsfrist velger man «All Rapportering», klikker på

rapporteringsfristen man vil redigere, og velger knappen «Rediger rapporteringsfrist».

lbegge tilfeller vises et bilde som under:

Fylke Hordaland

Navn Rapponeringstristt

Fra Dato 01,05 2015

Til Dato 30,06 2015

Søk

Prosjektnr Prosjektnavn *  Kommuner

12-15-0004 Askoy som ny hovedstad 2018 Askoy, Marnardal

,, 12—15—0002 Fotball Bergen Bergen. Bergen

M 12-15-0003 Soknad 3 Bergen Oslo

Lagre og Avslutt

l redigeringsbildet må man legge inn Navn på frist, Fra Dato, og Til Dato. Itillegg må man velge hvilke

prosjekter som rapporteringen skal gjelde for, her får man opp en liste over alle aktive prosjekter. Ved å

hake av i avkryssingsboksen i første kolonne vil man velge å ta med prosjektet. (For gamle

rapporteringsfrister vil prosjektlisten også bestå av ikke-aktive prosjekt dersom disse tidligere var valgt som

del av rapporteringen.)
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""la
4.3.2  Oversikt Rapporter  for  rapporteringsfrist

i  '  :  o  n u  -  . Send bi Aim Rediger ravneneringslrrst

Sek

Frosiektnr  *  Tmol Kommuner Saksbehandlar Tlldelt beløp Status Handlinger

12—15-0002 Fotball Bergen Bergen Bergen 120 (IOU Ull—.asz PDF

1245-0003 Soknad 3 Bergen Oslo 110 000 Urkasv PDF

Dersom man går inn på «All rapportering» og klikker på en rapporteringsfrist-rad vil det vises en tabell med

oversikt over alle prosjekter som skal rapportere innen fristen.

Dersom man klikker på prosjekt-rad vil man komme inn på rapportdetaljer (kapittel 4.6).

Ved å klikke på knappen «PDF» i kolonnen helt til høyre vil rapporten lastes ned som PDF-fil.

ltitteI-bar oppe til høyre er det to knapper:
. «Send til Arkiv» fungerer på samme måte for rapporter som for søknader, beskrivelse i kapittel Feil!

Fant ikke referansekilden..
. «Rediger rapporteringsfrist», se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden..

57Cll1$lllvj Alle F ugler AM mppfvrlenng

Sek

Navn ‘ Epostadresse Telefonnummer Kommune Status

Leikanger (soker) lei- Jrzgerrérltcmmune rm 123 Lewanger [Påvenle

4.4 Bru kere

For å vise brukere velger man menyvalget «Brukere».

Nye kommunebrukere kan registrere seg, men vil ikke kunne bruke systemet før saksbehandler har

godkjent brukeren. Disse vises med status «I Påvente» i brukertabellen.

Dersom man klikker seg inn på en bruker får man mulighet til å endre status. Det er tre mulige statuser:
«Aktiv», «lnaktiv» og «l Påvente». Kun ved status «Aktiv» vil brukeren ha tilgang.
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Leikanger  (søker)

'- I  Pa'vente

t_' Aktiv

lnaktiv

Lagre og Avslutt

Innovr'r

Når man endrer og lagrer  status  til en bruker, vil systemet sende en epost til brukeren.

4.5 Detaljoversikt Søknad

Oversikten er delt i fem paneler:

i  &  o

,  .

Org. nr

Navn

Adresse

Kontaktperson

.

Prosjektnummer

Pmsjektnavn

Søknadssum

Fra dato

Til dato

Prioritet

Oslo

Oslo

test

IE 51

'U‘lQ".

Last ned PDF

Prosjektskjønn Søknad

982686636

BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Postboks 7700 Lonnskontorel

5020 BERGEN

Norge

Bergen (søker) (bergen@kommune.no)

12-15-0007

Sol I Bergen

2500 kr

01.06.2015

31.08.2015

OSLO KOMMUNE Ola Nordmann

RADHUSET posl@postmann.pat

0037 OSLO 234

Norge

- Lokaldemokrallsk arena

.  -  I Vis saksloøg

Saksbehandler Velg saksbehandler

Vedtak Innvilget ., l Avslåll

Tlldel'l beløp

Begrunnelse

Vllkér Last “PD

(Ingen  nl lastet opp)

. , . Ny merknad

15 06 2015  »  Hordaland (saksbehandler)

Merknad. lest.

I -  n o.  ' Nymeldmg

15 06 2015  » Hordaland (saksbehandler)

Melding

Ny melding lil Bergen Kommune

(Ingen rapporter)

. Forhåndsvisning søknad (til venstre). Knappen helt til venstre i tittel-bar gir mulighet til å laste ned

søknad som pdf.

0  Saksbehandling: Se eget avsnitt.

. Merknader: Interne merknader saksbehandler.
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Innovrz  :
. Korrespondanse -Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til søker. Her er det også

mulig å laste opp vedlegg til søker. Ved ny melding sendes det mail til søker for å informere om ny

melding.

. Rapportering: For et aktivt prosjekt vil rapporteringsfrister vises her. Se eget avsnitt.

4.5.1 Saksbehandling

Panel oppe til høyre i detaljoversikt viser saksbehandling.

o‘ . o . Vissakslogg

Hordaland (saksbehandler)

Endre saksbehandler

Saksbehandler

Vedtak .  Innvilget Avslått

Tildell beløp 25000

Begrunnelse

bla bla bla

x'
xx

Vilkår Lastopp

Vilkår Odi

Idette panelet kan saksbehandler:

. Endre saksbehandler. En egen dialog med liste over mulige saksbehandler kommer opp ved trykk

på knappen.

. Sette søknaden til Innvilget eller Avslått. Det vil først vises i kommunens brukergrensesnitt ved

Endelig Tildeling (som beskrevet i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.).

Sette tildelt beløp.

Skrive begrunnelse. Denne er intern, og vises ikke til kommune-bruker.

. Laste opp vilkår. Dokumentet vil umiddelbart deles med kommune, som får tilgang til å laste ned

dokumentet fra kommunens søknads-oversikt (kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.).

I tillegg kan man vise sakslogg ved å trykke knapp til høyre i tittel-bar (kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.)

4.5.2 Rapportering
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_;  =...  '  !

Rapporteringsfristz

Fnst30092015-31102015 PDF Behanme

Rapporteringsfrisfi

Frist: 06.06.2015-31072015 PDF Behandle

Panelet rapportering viser liste over alle prosjektets aktive rapporteringsfrister. Her er det mulig å laste ned

rapporten som PDF, eller navigere til detaljoversikt for rapport ved å velge «Behandle» (kapittel Feil! Fant

ikke referansekilden.).

4.5.3 Sakslogg

Ved å trykke på knappen «Vis Sakslogg» til høyre i Saksbehandlingens tittel-bar, vil man vise en dialog med

en tabell over prosjektets sakslogg.

.;  . ".

Søk

Tidspunkt * Hendelse

19.06.2015'1'1:33:10

19.06.2015 '1 1:34:54

19.06.2015 'I 1:38:38

'19.06.201511:40:25

19.06.201511:40:30

19.06.201512132:49

19.06.201512:33:14

19.06.201512:40:32

Opprettet ny søknad

Sende Søknad

Soknadinnvnget

Opprettet ny rapport

Opprettet ny rapport

Sende melding

Sende melding

Sende Rapport

Bruker Epost

'0erger-Eflkammuneno

beroenfdilkommuneno

hordadmétlcylldepo

hordadmiåtlfyl'fvzeno

hordedrnté)tyll:e.no

bergenléhkommuneno

hordiicFyllcerro

bergenté'kommuneno

Lukk

Denne tabellen viser dato, brukers epostadresse og en enkel beskrivelse av alle vesentlige hendelser for

prosjektet, for eksempel opprettelse, innsending, innvilget, opprettelse av rapport osv.
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Innow:
4.6  Detaljoversikt Rapport

Man kan navigere til Detaljoversikt for  rapport  på to måter. Enten ved å velge «All Rapportering»  i

hovedmeny, velge en rapporteringsfrist, og deretter velge ønsket rapport; eller man kan velge å gå inn via

detaljoversikt for søknaden, ved å trykke på knappen «Behandle» under panelet «Rapportering».

I  '  a  - LastnedFDF -  :  - -  : -  l VIS sakslogg

H kl [ r1 'l ?Prosjektskjønn Undervelsrapporterlng ar prosye e ove oringsverdl Ilandre kommuner

' Ja Nei

'  '  '  '  '  ' - ' Glen vurdering av presiektet

Org. nr 982686636

Navn BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Adresse Postboks 7700 Lonnskomoret

5020 BERGEN

Norge

Kontakt  arson Ber en (soker (ber en f:)kommuneno)
p 9 )  g  L Las! opp ill Laslopp

-  .  » (ingen m  lastet opp)

Pmslektnummer 12—15—0003

Prospktnavn Soknad 3

Scknadssum kr , - :  c  - H; merknad

Fra dato

Tll dato 15 05 EMS Hordaland :;alsbehanoieri

Pnorilet dras

.

s= .  .  - . .  .
o  -  o  o  o  : - Ny melding

Oslo FOTOGALLERIET Tore Saue

Oslo Møllergata 3-1 loresaue'gjgmall com 03 rm 3015 _  Hordaland .  Saubemmgr

0179 OSLO 123
Test

Norge
lest

.  (JUS. ”13

Rapportdetaljer er delt opp i  fire paneler:

. Forhåndsvisning rapport (til venstre). Knappen helt til høyre i tittel-bar gir mulighet til å laste ned

rapport som PDF.

«Fylkesmannens evaluering»: Se eget avsnitt.

Merknader: Interne merknader saksbehandler.

Korrespondanse -Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til kommune. Her er det

også mulig å laste opp vedlegg til kommune. Ved ny melding sendes det også mail til kommune for

å informere om ny melding.

Merknader og Korrespondanse vil vise samme data som på søknad og andre rapporter knyttet til samme

prosjektet. Dette er fordi Merknader og Korrespondanse ligger på prosjekt-nivå, ikke per dokument.

Fylkesmannens Evaluering vises som eget panel oppe til høyre i oversikten:
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. . . .  . Vis sakslogg
' '

Har prosjektet overforingsverdi til andre kommuner?

,., Ja  .  Nei

Gi en vurdering av prosjektet

Vurdering av prosjektet.

A’-

Last opp fil 951019?-

005a

ldette panelet kan saksbehandler:

. Hake av om prosjektet har overføringsverdi til andre kommuner

. Gi en vurdering av prosjektet i form av en beskrivelse. Denne er intern.

. Laste opp fil. Dokumentet vil umiddelbart deles med kommune, som får tilgang til å laste ned

dokumentet fra kommunens rapport—oversikt (kapittel  3.4).

I tillegg kan man vise sakslogg ved å trykke knapp til høyre i tittel—bar (se kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.).

5  KMD

For KMD vises en oversikt over alle prosjektene, inkludert utkast, avslåtte og fullførte. For alle prosjekter er

det mulig å laste ned søknad og siste rapport som PDF'er.
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Vis 1C

.  Prosjektnr

12—15-0302

12-15-0007

12-15-0009

12-15—0005

12—1570005

12—15—0003

12-15-0008

12» 1 50004

1245-00l

Viser srue 1 av 1

Tittel

FDtball

Bergen

Sol l Bergen

Tes! xml

Soknad  2

Soknad 3

Soknad  4

Askoy som

")
hovedstad

2018

Soknad I

' rader per side

Kommuner

Bergen

Bergen

Bergen

Bergen. Oslo

Askoy

Bergen Oslo

Bergen Oslo

Bergen

Askoy.

Marnardal

Bergen

Tvedestrand

' Fylkesmannen vurderer dette som e1 godt prostekl

Fylke

Se ktonr

Admtnlslrasmn og styring Kultut

Samterdsel og transport

Kommunehelse sammnnssmkernet

og beredskap

Kommunalteknikk Samlunnsstkkerhet

og beredskap

Kommunalteknikk Samtunnssnkkerhel

og beredskap

Kommunalteknikk Samfunnssikkerhet

og beredskap

Admtmstraslon og styring, Annet

Kommunalteknikk Oppvekst

Samferdsel og transport

Samlunnssikkerhet og beredskap

Søk! beløp

2 500 DOC

2  500

154 000

150 000

14 000

' Status

Tlldult blløp

120 000

110 000

2  323

35 000

Innover

SDK

Status

Utkast

Utkast

Sendt

UlKaSt

Utka st

Aktiv

Utl—.as!

Aktiv

Utkast

 

' Eksporter til Excel

Søknad

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Forrige

Rapport-ung

PDF

- t  »

=D;

PDF

;  L .

T  F-

r; :

1 NBS!!-

Itittel-bar over tabellen kan man filtrere på fylke og status. Det er også en søkeboks under for vanlig

fritekstsøkl-filter.

Under tittelbar helt til venstre er det en nedtrekksliste hvor man kan velge antall prosjekt man skal vise per

side. Under tabellen til høyre, kan man ble frem og tilbake i sidene.

«Eksporter til Excel» vil eksportere alle data til et regneark, eksport vil bruke Fylke-, Status- og fritekst-filter.

6  Systemadministrator

Systemadministratorer har tre valg i hovedmenyen, Brukere, Epostmaler og Systemtekster.

6.1 Brukere
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NV Bruker

Navn

Askoy (soker)

Bergen isøks-ri

Bjørn Tore Ale)

Flell (saker;

Hordaland ladmmlslralor;

Horualana (saksbehanclerl

Jorn Slenehjem

Karl Nordmann

Kl.!D

Leikanger (sel—en

NlLS NORVALD GJERDEVIK

Ola Nordmann

Sogn og Fyordane (admlnlslralor)

Sogn og Fjordane (saksbehandler)

Sogncal (soker)

Svstemadmlnlslralor

Tore Dahl Saue

Tore Saue

A Kommune

Asko)

Bergen

Flå

F yell

Sogndal

Bergen

Lelxanger

Bergen

Bergen

Sogndal

Bergen

Fylke

Buskerud

Hordaland

Hordaland

Sogn og Flcruane

Sogn og Flordane

Sogn og Flordarle

 

II'II'IDV?”-j""
SOK

Rollo

Kommune

Kommune

Kommune

Kommune

Fy Ikesaumlnlsårator

Saksbehandler

Kommune

Kommune

Depanerren!

Kommune

Kommune

Kommune

Fylkesadmlnlslrator

Saksbehandler

Kommune

Sistemadmlmstmtor

Kommune

Administrator kan klikke knappen «Ny Bruker» for å opprette en ny bruker, eller klikke på selve raden for å

redigere bruker.
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Rolle

Fylke

Kommune

ld

Fornanvn

Etternavn

Epostadresse

Telefonnummer

.O‘OI‘

 

Kommune '

Velg Fylke '

Bergen (Hordaland) '

6531 83fc~2009-444b-3949-r’6eff0190728

Bergen

(søker)

bergenrékommuneno

Fornavn, Etternavn, ld, Epostadresse og Rolle er obligatoriske felt.

Navn

Bekreftelse tll soker

Endret status bruker

lnformaslon tll ra'drllann

Ny bruker registrar!

Ny melding m  soker

Rapportbekreftelse tll soker

6.2 Epostmaler

. Beskrivelse

Sendes til saker som  Dekrefielse  på at soknad er mottatt

Sendes tll bruker når brukerens status endres

Sendes tll ra'dmann l kommunen etter at det har blltt sendt Inn en sol—.nad

Sendes (ll administratorer fylke når ny bruker er reglstrert

Sendes tll soker ved n) meldlng tra saksbehandler

5611085 [II soker SOP? Dekrenelse på at rapport er mottatt

«Epostmaler» viser tabell med oversikt over alle epostmaler. Administrator kan klikke på rad for å redigere

epostmal.
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Innovrr

Navn Variabier

Ny melding til ::ker Prosjektnavn Søker Fylke

Beskrivelse Prosjektnr Kontaktperson  Kommune

Sende; til sol-.er ved ny melding Fra saksbehandler Navn Fri“ Fra Dato T" Dato

Emne Prosielv tskionn . nv melding Emne Prasjektskjnnn . ny melding

.. ... _—_

.— z— .:
-_ l. .—Formats' B  I %.

hill

Illil

llill

[fill

IIIII

lllll

lllll

hill

:E s:2Formalsv  B  I  E E

i
Det er kommet en ny melding fra saksbehandler" i prosjektet ,  Det er kome ei ny melding frå sakshandsamar i prosjektet (
[ProjectName]. [ProjectName].

P , P

lagre og Avtlutt

En epostmal har Navn og Beskrivelse som brukes internt, og som ikke vil bli sendt ut eller vist til

epostmottaker. Epostens emne og innhold, må legges inn på begge målformer.

Det er mulig å legge inn variabler i Emne og innhold. En variabel er på formen [VariabelNavn] og vil

erstattes med data før eposten sendes.

Variablene kan skrives inn direkte. Eller, man kan sette markør der man ønsker i skrivefeltet, og trykke på

ønsket variabel-knapp.

Variablene vil ikke kunne brukes i alle epostmaler, kun de som er relatert til et prosjekt:

. Bekreftelse til søker

Rapportbekreftelse til søker

Ny melding til søker

Varsling rapportering

Påminnelse rapportering 1

Påminnelse rapportering 2

6.3  Systemtekster

Systemtekster viser tabell med oversikt over alle systemtekster. Administrator kan klikke på rad for å

redigere systemtekst.
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Navn '

Alle Fnsier

Hii-lp-c-tekst

Fristen Ei 93H U'.

ingen åpne

utlysninger

Koma er låst

Neste søknadsfrist

  Innow— i

Tekst

Hjelp all-:- Seknajsfrlster Her eren Inge over alle soknaasfrisier "*a-(%::- r‘fi man ta rienSyn til Bale. bla ble Det bla bla bla

Søknadsfristen for denne u:l,snmgen fri gått ut ”EI er fortsat". mulig å  S&nCE  Inn soknad men den Vli normalt  IHAE‘ bi! behandlet med mndre TDI sen

Innsendlng er avtar. med saksbehandler

Søknadsskjemaet er stengt

Brukerkonioen om har but: läs!

Neste søknadsfrlst er {0)

N,‘ konto under
D'nanding Registrering 107 tilgang til system:-i er sendt inn for godkjenning Du vii mcita en e-post  na'r behandlingen er ferdig

(1  l

Rapponermgsmelp mein rappcnenng

Regnstrerlng n) FOT & fa tilgang Ul systemet må du reglstrere deg med kommune e-pcst og telefonnummer tenne mformaslonen ma godkjennes av saksbenandier for CW.

HOMO Lrime Du wl motta en e-post når regvstrenngen er rdlgbenanmet

Både bokmål og nynorsk-versjon av systemtekst må redigeres. Navn er definert av systemet, og kan ikke
endres.

Bokmål

thine im vil mom en v’:   :t-ie'cnrurm'er Di-nr'e e' fuirtwp'irh i'm g‘mI-‘rnnt-s a. sabssenamfler 't.

 

i'm: a få mgang m  swerve: vi du 1:951:61: cegr

ms“ når regis'rf—nngen («l 'é—ramhehnndIe-i

«, ": rune—. {WM-I

 

Nynorsk

For  å  m  tilgang til systemet må du iegszrele deg rve-3 kcmrmne  e  post og telefonnumre—r Genre lnfnrr—Jspnen må gonwznnas: a» snksnandsnmar  .‘or an: tyIk-z OH H mona en er
DDE-' Hai IénHL‘ta el feiGighéhFJnGIZl

l agre  og Avslutt
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1. innledning

Formålet  med skjønnsmidlene er å fange opp forhold  som ikke blir  godt  nok  ivaretatt i

inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger. Fylkesmannen har ansvaret for  å

komme fram til en hensiktsmessig fordeling av skjønnsmidlene mellom kommunene i fylket.

Fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte  kommune  er helt avgjørende for en

god fordeling av skjønnsmidlene.

Departementet ønsker likevel en viss grad av samordning og felles struktur i arbeidet.

Retningslinjene redegjør for hvilke forhold fylkesmannen bør vektlegge i skj ønnstildelingen.

Ved tildeling av skjønnsmidler bør fylkesmannen bistå kommunen med oppfølging og

veiledning, slik at midlene brukes på en mest mulig effektiv måte.

Skjønnsmidlene skal kun gå til kommuner, og skal ikke benyttes til å finansiere drift hos

fylkesmannsembetene. Det kan gis støtte til prosjekter i kommunene hvor fylkesmannen selv

er en aktør, men skj ønnsmidlene skal kun benyttes til prosjekter hvor kommunene er den

sentrale part, som initiativtaker, deltaker og/eller utfører. Dette innebærer at det ikke kan gis

skjønnsmidler til prosjekter som både er initiert og utført eller fulgt opp av fylkesmannen,

med liten eller ingen involvering fra kommunene.

Ved søknader om skjønnsmidler som oversendes departementet skal fylkesmannen foreta en

fullstendig behandling av saken, i tråd med disse og andre retningslinjer gitt av

departementet. Fylkesmannen skal gi en vurdering, og komme med sin begrunnede tilrådning

i saken.

Dersom det gis skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter, tilskudd til prosjekt m.m. skal det

som hovedregel legges til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre

statlige tilskudd hvor det er lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, skal

skjønnsmidler ikke brukes til å dekke denne egenandelen.

2. Fylkesmannens skjønnsramme

2.1 Kommunens utgiftsbehov

Fylkesmannen bør i skjønnstildelingen ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning

som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller

andre faste tilskuddsordninger. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer

langvarig karakter.

Dersom skj ønnstilskuddet gis til kommuner som har midlertidige problemer, bør tildelingen

være kortvarig. Dette innebærer at skjønnstilskuddet avvikles når den opprinnelige årsaken til

tildelingen ikke lenger er til stede.  I  den utstrekning skjønnstilskuddet gis til kommuner som

har problemer av mer langvarig karakter, vil det være rimelig at det er en kontinuitet i

skjønnstildelingen.

Når det gjelder den tidligere kompensasj onen for endringer i differensiert arbeidsgiveravgift

som nå er lagt inn i basisrammen, er det gitt åpning for at denne gradvis kan reduseres.

Departementet legger til grunn at denne reduksjonen fordeles over flere år slik at den ikke gir

for store endringer i den totale skjønnstildelingen fra år til år. Det skal imidlertid foretas en

ny vurdering av behovet for skjønnsmidler hvert år.
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2.2  Fylkesmannens  reservepott

For å kunne ivareta  kommuner  som får uforutsette  økonomiske  utfordringer i løpet av året,

skal  fylkesmannen holde igjen minst fem prosent av basisrammen til fordeling gjennom
budsjettåret. Dette er midler som kan benyttes til alle uforutsette  økonomiske  utfordringer i

løpet av året, inkludert til  kommuner  som rammes av naturskade eller  andre  ekstraordinære

hendelser. KMD vil ikke behandle søknader om naturskade for små beløp, da dette kan

finansieres av fylkesmannens basisramme. Om midlene ikke blir benyttet til uforutsette

utgifter  i  løpet av året, kan de betales ut til andre formål ved årsslutt.

2.2 Oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse

Skjønnsmidler som gis til kommuner i ROBEK og andre kommuner i økonomisk ubalanse

skal alltid knyttes opp til en forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse. Denne

planen skal enten være økonomiplan/budsj ett, eller en egen spesifikasj on av

økonomiplan/budsj ett. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette

økonomisk balanse. Av dette følger det at kommuner som ikke iverksetter tiltak for å

gjenopprette økonomisk balanse ikke kan tildeles skjønnsmidler.

Ved tildeling av skjønn skal fylkesmannen følge opp at vedtatt plan for å gjenopprette

økonomisk balanse blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.

Fylkesmannen skal holde tilbake midler dersom planen ikke blir fulgt, eventuelt utbetale

deler av skj ønnsmidlene, dersom kommunen kun oppfyller deler av den vedtatte planen.

Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette

hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor kravene i

kommuneloven § 48 nr. 4.

2.3. Prosjektmidler

Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fomyings- og

innovasj onsprosj ekter i kommunene. Formålet med prosj ektmidlene er å gi kommunene

støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere

som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon.

Prosj ektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tj enesteprodusent,

myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. Prosjektene kan

omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

2.3.1 Krav til tildeling av prosjektmidler

For at fylkesmannen skal kunne tildele prosjektmidler, må innholdet i prosjektene oppfylle

følgende krav:

.  Prosjektmidlene kan benyttes til fomyings- og innovasjonsprosjekter. Det skal ikke

gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver, eller

prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.

.  Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som

må initiere og drive prosjektene.

.  For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en

gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer

godt, og kunne Vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet.

Kommunen må også begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i

prosjektet.
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' Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosj ekter da dette vil

kunne overlappe med fylkeskommunens Virkemidler og skape uklarhet om

ansvarsfordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Med mindre det ikke

foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidlene ikke benyttes til å støtte

interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle søknader som må

behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet.

2.3.2 Krav  til fylkesmannens oppfølging av prosjekter

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av

prosjektene dokumenteres, og fylkesmannen skal gjøre en skriftlig vurdering av prosjektene

og hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner. Fylkesmannens rapportering skal

skje i den integrerte søknads- og rapporteringsdatabasen for prosj ektskjønnet (ISORD).

Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og

stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av

fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.

Fylkesmannen kan vurdere å bruke skjønnsmidler til, i samråd med kommunene, å evaluere

prosjekter kommunene har gjennomført, for eksempel som grunnlag for erfaringsdeling.

3. Departementetstilbakeholdte skjønnsmidler til ekstraordinære

hendeber

Departementet holder tilbake en del av skjønnsmidlene til kommunene for å dekke kostnader

til uforutsette hendelser i løpet av året. Disse midlene skal avhjelpe kommuner som

uforvarende får uforholdsmessige store kostnader.

Departementet kan tildele skjønnsmidler til kommuner som har hatt utgifter til naturskade

eller andre ekstraordinære hendelser. Dette kan være for håndtering av den akutte

krisesituasj onen og/eller til tilbakeføring av kommunal infrastruktur til opprinnelig standard.

Som hovedregel skal skj ønnsmidlene benyttes til tilbakeføring av kritisk kommunal

infrastruktur. Kritisk infrastruktur er f.eks. kommunale veier, vann- og avløpsnett og annen

infrastruktur som kommunen er avhengig av for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene.

Departementet vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt infrastrukturen ansees for å være en

del av den kritiske infrastrukturen.

For å kvalifisere for å motta departementets skjønnsmidler, må de totale utgiftene til

kommunen overstige 250 kroner per innbygger. Hvis kommunen kvalifiserer til å motta

skjønnsmidler legges følgende praksis til grunn: Om utgiftene i sum overstiger 250 kroner

per innbygger gis det en kompensasjon på halvparten av medgåtte utgifter opp til 500 kroner

per innbygger. Kommuner som har hatt utgifter over 500 kroner per innbygger får dekket alt

utover 25 0 kroner per innbygger.

Fylkesmannen skal holde tilbake minst fem prosent av sin egen skj ønnsramme til uforutsette

hendelser gjennom året. Dette medfører blant annet at mindre saker skal løses lokalt uten

behov for midler fra departementet.

Fylkesmannen skal ikke dekke kommunale egenandeler når de mottar andre statlige tilskudd.

Kommunene kan kun få kompensasjon fra ett sted, enten departementet eller fylkesmannen.
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3.1 Krav til søknad fra fylkesmann til  KIVID

Fylkesmannen er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon er innhentet. Fylkesmannen

skal på grunnlag av dokumentasjonen foreta en selvstendig vurdering av søknaden og komme

med en tilrådning til departementet. Om søknaden fra kommunen til fylkesmannen ikke er

tilstrekkelig, må fylkesmannen sørge for  å  innhente den nødvendige dokumentasjonen fra

kommunen. Kommunens søknad til fylkesmannen og evt. dokumentasjon vedlegges brevet

fra fylkesmannen til departementet.

En søknad fra fylkesmannen til departementet skal inneholde:

. En kort beskrivelse av hendelsen som har påført kommunen kostnader. Om søknaden

gjelder kompensasjon for påløpte kostnader i forbindelse med hendelsen, skal disse

beskrives, og tilsvarende en beskrivelse av skader på kommunal infrastruktur.

.  I  tilfeller hvor søknaden gjelder tiltak for å reparere infrastruktur, må søknaden

inneholde en bekreftelse av at dette kun gjelder kommunal infrastruktur, og ikke

infrastruktur eid av staten, fylkeskommunen eller private eiere. Om det er uklare

eierforhold anbefaler departementet å holde tilbake søknaden til eierforholdene er

avklart.

' Skjønnsmidlene skal kun dekke utgifter på kommunal infrastruktur som ikke er

forsikret. Søknaden må derfor bekrefte at alle tiltak som skal gjennomføres er på

kommunal infrastruktur som ikke er forsikret.

. Alle reparasjoner som gjennomføres må være en tilbakeføring til opprinnelig

standard. Reparasjonen skal ikke omfatte en standardheving eller tiltak som oppfattes

som forbyggende. Dette skal kommunen selv finansiere. Det Vil imidlertid bli gitt

kompensasjon for standardheving om nyere byggetekniske forskrifter o.l. fører til at

standarden må heves. Det må gjøres rede for dette i søknaden.

. Alle kostnader, påløpte og estimerte, skal oppgis uten merverdiavgift. Alle søknader

må derfor bekrefte at søknadsbeløpet er uten merverdiavgift.

. Utgiftene skal være ekstraordinære utgifter, og ikke utgifter til normalt vedlikehold

eller til forebyggende tiltak.

0  I  tilfeller hvor søknaden er til tiltak som enda ikke er gjennomført, må søknaden

inneholde et omtrentlig tidspunkt for når tiltakene skal gjennomføres, og en

anbefaling for når sluttrapportering mest sannsynlig vil være klar. Det anbefales å

legge inn romslige rapporteringsfrister. Det er to mulige rapporteringsdatoer, 15. mars

eller 15. oktober, hvert år.

3.2 Rapportering fra fylkesmannen til departementet

I  tilfeller hvor tildeling er gjort på basis av estimerte kostnader, må kommunen rapportere på

bruken av midlene. Rapporteringen sendes til fylkesmannen, som er ansvarlig for å gå

gjennom og godkjenne rapporteringen fra kommunen.

I  tildelingsbrevet fra departementet til fylkesmannen, vil departementet oppgi hvem som er

ansvarlige for den endelige rapporteringen.  I  tilfeller hvor rapporteringsansvaret er delegert til

fylkesmannen, kan fylkesmannen avslutte saker uten godkjenning fra departementet.  I

tilfeller hvor departementet ønsker å motta rapportering, er fylkesmannen ansvarlig for å

sende inn avtalt rapportering innen oppgitt frist.
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Fylkesmannen må i alle tilfeller vurdere om rapporteringen er tilstrekkelig. Fylkesmannen

skal vurdere hvorvidt de har fått tilfredsstillende dokumentasjon over forbruket, og de må

vurdere regnskapet for tiltakene som er gjennomført. Alle utgiftene skal dekke kostnader

beskrevet i søknaden. Om kommunen ønsker å benytte midlene til tiltak som ikke er

beskrevet i søknaden, må kommunen søke særskilt om dette. Fylkesmannen skal vurdere

hvorvidt de har fått tilfredsstillende dokumentasjon over forbruket, og de må se og vurdere

regnskapet for tiltakene som er gjennomført. Videre må fylkesmannen bekrefte at alle

rapporterte utgifter er uten merverdiavgift.

Om tiltakene ikke er ferdigstilte og endelig regnskap ikke er klart, må fylkesmannen i tilfeller

hvor departementet ønsker å godkjenne rapporteringen, informere departementet om dette og

be om en ny rapporteringsfrist. Så langt det er mulig og hensiktsmessig, ønsker departementet

å motta én sluttrapportering fremfor flere rapporteringen underveis.

Om det viser seg at kommunen har brukt et lavere beløp enn det opprinnelig ble søkt om

midler til, må kommunen betale tilbake mindreforbruket. En ny kompensasjon regnes da ut,

ut i fra det faktiske forbruket. Differansen mellom gammel og ny kompensasjon skal betales

tilbake. Departementet vil ikke kreve innbetaling for små beløp. Dette vil vurderes i hvert

enkelt tilfelle. Fylkesmannen er i alle tilfeller ansvarlige for å melde fra om underforbruk til

departementet, som vil vurdere hvorvidt det skal kreves tilbakebetaling.
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DET KONGELIGE
]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

———

Til alle landets kommuner

Deres ref. Vår ref. Dato

16/1371  -  AHN 31.01.2017

Endringer i introduksjonsloven § 12 samordning med andre offentlige ytelser

Til orientering er introduksjonsloven § 12 andre ledd opphevet med Virkning f.o.m 1.

januar  2017.  Dette innebærer at kommunen ikke lenger mottar tiltakspenger fra

Arbeids— og velferdsetaten for deltakere i introduksjonsprogram som deltar på

arbeidsmarkedstiltak som utløser tiltakspenger. Den enkelte deltaker skal fortsatt

motta introduksjonsstønad fra kommunen i henhold til introduksjonsloven §§ 8  til 11.

For hele introduksjonsloven, se WWW.lovdata.no

Lovendringen gjør at punkt 5 iRundskriv  Q  27/2015  og punkt 12.2 iRundskrz'v G-

01/2016  ikke lenger er gjeldende. Rundskrivene vil bli revidert i løpet av året.

Med vennlig hilsen

Toril Melander Stene

avdelingsdirektør

Arild Haffner Naustdal

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Postadresse Kontoradresse Telefon  — sentralbord Integreringsavdelingen Saksbehandler

Postboks  8005  Dep Gullhaug Torg 4A 22 24 90 90 Arild Haffner Naustdal

0030  Oslo 0484Oslo Org.nr.: 972 417 831 22 24 25 45

arild.haffnernaustdaliäjddep.no
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Kopi:

Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids— og sosialdepartementet

Fylkesmennene

2/2
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa  Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode

Tine Margrethe Brun Henriksen 07.02.2017 2017/724  -  2 612
Deres dato Deres ref.

Alle kommuner i Troms
Regionkontaktene for barnehageadministrasj onene  i Troms  (sendt som vedlegg til e—post)
Barnehagene i Troms v/styrer lbarnehageeier (sendt som vedlegg til e-post)

Nærmere om bruk av tilretteleggingsmidler for kull  2017/2018

Utdanningsdirektoratet har, som et ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av
strategien Kompetanse for framtidens barnehage  2014-2020  gitt  Fylkesmannen i Troms
fullmakt til  å  fordele tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i  2017/2018.  Dette
kommer i tillegg til tilretteleggingsmidler de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets
søkeportal.

Erfaringer med tilretteleggingsmidler for kull  2016/2017  har vist at det er behov for  å  gjøre
lokale prioriteringer når det gjelder tilretteleggingsmidler da behovet og situasjonen i de
forskjellige fylkene er ulike. Fylkesmannen i Troms skal på bakgrunn av kompetansebehovet
i kommunene avgjøre hvilke studier som skal omfattes av ordningen i  2017/2018.
Dette kan gjelde studier som arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, samlingsbasert
barnehagelærerutdanning, fagskole og andre videreutdanningsstudier som de ansatte ik—kg kan
søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal.

Målet med ordningen er  å  stimulere til at ansatte i barnehagen utvikler sin kompetanse.
Økonomisk støtte gir barnehageeiere mulighet til  å  planlegge og tilrettelegge for
kompetanseutvikling hos sine ansatte. Dette kan være et godt insentiv for  å  få flere
barnehageeiere til  å  satse på økt kompetanse i personalgruppen. Ordningen kan bidra til  å

skape dialog mellom barnehageeiere og de ansatte om kompetansebehovet i den enkelte
barnehage, og om tilrettelegging for deltagelse på studier.

Sentrale f rin er 0 kriterier for tildelin av midlene

.  Midlene benyttes til tilretteleggelse for ansatte som deltar på studier som gir studie  —

eller fagskolepoeng. Videreutdanningsstudier de ansatte kan søke på via

utdanningsdirektoratets søkeportal inngår ikke i denne ordningen. Dette inkluderer:

Språkutvikling og Språklæring i barnehagen, Naturfag og matematikk i barnehagen,

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen, Tilleggsutdanning i

barnehagepedagogikk og Veilederutdanning for praksislærere.

'  Ansatte det søkes midler for må ha minimum  50  %  arbeidsforhold i barnehagen.

' Barnehageeiere kan søke  50.000  kr per ansatte som tar minst  30

studiepoeng/fagskolepoeng i studieåret  2017/2018.  For studier som utgjør mindre enn

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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30 studiepoeng, utbetales midler basert på utregninger av antall studiepoeng.

Ett studiepoeng utgjør tilretteleggingsmidler for 1700 kr.

' Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen hvor

den ansatte jobber. Hvis den ansatte jobber i flere barnehager, må det avklares lokalt

hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene.

. Barnehagen skal bruke midlene for å tilrettelegge for studiedeltakelse for den enkelte

ansatte.

. Midlene skal som hovedregel ikke utbetales som stipend til den ansatte som studerer.

Midlene kan imidlertid brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn. Da

påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen.

Midlene kan også brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter og studiemateriell

til den ansatte som studerer. Dersom eier/arbeidsgiver ønsker å utbetale midlene

direkte til den som studerer, vil midlene være skattepliktig for den ansatte. Det vil

også påløpe arbeids giveravgift som arbeidsgiver må dekke innenfor rammen av

tildelte midler. Dersom midler utbetales til den ansatte som studerer etter regning, dvs.

faktiske utlegg som den ansatte har hatt og kan dokumentere, vil midlene ikke være

skattepliktig og det påløper heller ingen arbeidsgiveravgift.

Tilbakemeldin omkom etansebehov

Vi ber om at barnehagemyndigheten gir tilbakemelding innen 10. mars  2017  om hvilket

kompetansebehov dere mener at kommunen har behov for å få dekket. Som nevnt inngår ikke

videreutdanningsstudier som kan søkes på via utdanningsdirektoratet søkeportal i ordningen.

Vi her også om at barnehagemyndigheten informerer kommunale og private barnehageeiere

om ordningen, og motiverer de til å ta del i denne.

Ad tilrettele in smidler for deltaoelse i videreutdannin kull 2016/2017

Tilretteleggingsmidler for studieåret 2016/2017 ble forvaltet av utdanningsdirektoratet og

Fylkesmannen. Utbetalingen er delt i to omganger: utbetaling for høstsemesteret 2016 og

utbetaling for vårsemesteret 2017. Fylkesmannen skal våren 2017 følge opp og utbetale

midler til barnehagemyndigheten for vårsemesteret 2017. Fylkesmannen vil i løpet av mars

sende ut et brev der vi innhenter bekreftelse fra barnehagemyndigheten på at de ansatte

fortsatt deltar på studier.

Påminnelse  —  s knad via utdannin sdirektoratets s ke ortal

Fylkesmannen minner om at barnehagelærere og andre pedagoger som arbeider i barnehage i

tillegg til ovennevnte ordning kan søke om studieplass og tilretteleggingsmidler fra

utdanningsdirektoratet. Mer informasjon om framgangsmåte og hvilke studietilbud som

omfattes finnes på htt s://www.udir.no/kvalitet—ov-kom etanse/etter—og-

videreutdanning/ edagoUer—barnehage/informas'on—til—barnehageeiere——-videreutdanning-for-

barnehage edagoger—2017—2018L Søknadsfristen her er 1. mars 2017.

44



Side 3 av  3

Med hilsen

Vibeke Gjendemsjø

fagansvarlig Tine Margrethe Brun Henriksen

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Storslett 19.02.2017

Til :

Ordfører Øyvind Evanger

Rådmann Anne Marie Gaino

Rektor Storslett skole - Stein Johnsen

Kopi:

Leder oppvekstavdeling — Johanne Båtnes

Konst. leder Oppvekstutvalget  -  Tore Elvestad

Inspektør Storslett skole -Siri Ytterstad

Anmodning om tiltak for styrket innsats på 5.trinn

skoleåret 2016—2017

Kommunestyret i Nordreisa har i budsjett for 2017 vedtatt bevilgning for økt timetall for 5. trinn.

Dette skal gi timetall slik at 5.trinn får skoletilbud hver dag, og ikke som i dag— en «fridag» og fire

skoledager med komprimert innsats. Det er så vidt jeg forstår bevilget Kr 500 000,— med virkningi

budsjettåret 2017. len utredning av saken fra 2015 er det beregnet en økt kostnad med fem

skoledager på om lag Kr 300 000 årsvirkning. Det skulle antyde at det er bevilget tilstrekkelig med

midler til å kunne iverksette tiltak allerede inneværende skoleår?

Med utgangspunkt i årets nasjonale prøver er det tydelig at det er behov. (Sett i forhold til

landsgjennomsnitt).

- Det er ingen av elevene på Storslett skole som er på mestringsnivå  3  på lesing.

- Det er dobbelt så mange av våre elever på mestringsnivå 1 i regning.

- Det er og om lag halvparten så mange på mestringsnivå 3 i regning.

- Omtrent samme tilstand på engelsk.

Det er nå om lag 3,5 mnd igjen av skoleåret. Denne tiden bør utnyttes for en styrking av opplæring

for elevene. Det er en hel skoledag hver uke som er tilgjengelig. Dette vil være et viktig bidrag for å gi

alle elevene et bedre utgangspunkt for 6.trinn og skolegangen videre.

Vi foreldre ønsker at det iverksettes strakstiltak for styrking av alle elevenes grunnleggende

ferdigheter (Regning, Engelsk, Lesing). Vi ønsker svar på hva skoleeier og skolen kan gjøre for å gi et

slikt tilbud idet som er igjen av skoleåret, og hvordan ekstra bevilgningen vil benyttes.

Med hilsen

Rune Benonisen,

Foreldrekontakt 5.trinn
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Nordreisa kommune 

 

Sonjatun barnehage 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

SAMEDIGGI / SAMETINGET 
Àvjovârgeaidnu 50 
9730  KARASJOK 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/669-12 2196/2017 233 24.02.2017 

Søknad om tilskudd til samiske barnehager og avdelinger 

Søknaden sendes inn elektronisk via sametingets søkerportal. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Heidi Beathe Hole 
Virksomhetsleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Rapport med regnskapsoppstilling 2016 
 
Tilskuddsmottaker: Sonjatun barnehage 

Ref i tilskuddsbrev: 16/546-8 

Saksnr:  150/16 

Tilskuddsbeløp: 100.000,- 

 

Sonjatun barnehage, avdeling Skierri har gjennomført tiltakene i årsplanen. Vi har hatt 
språkopplæring og kurs, vi har markert samefolkets dag, vi har hatt ulike prosjekter som; 
kofter, flagg, lavvo, rypefangst, jaktturer, hundekjøring og uteuke. 

Videre vil vi jobbe videre med prosjekter og pedagogisk arbeid, med samisk språk og kultur 
som grunnstein i det vi gjør. Vi vil benytte lokale ressurspersoner. 

Skierri har jevnlig ulike språkgrupper ut fra barns språkkompetanse. Fullt ut samisktalende 
barn har egne språkgrupper med samisktalende voksne. Dette for å styrke språket og stimulere 
til at samisk er lekespråket. For barn som ikke har samisk som hjemmespråk, har Skierri 
grupper hvor formålet er å gjøre barn nysgjerrig på språket. Dette gjøres gjennom sang, lek og 
innføring i enkle ord og begreper. 

Vi evaluerer arbeidet vi gjør jevnlig (avdelingsmøter 2 ganger pr måned, på personalmøter og 
på planleggingsdager). Vi foretar endringer og justering av praksis underveis, dersom det er 
behov for dette. Barnehagen har bidratt til økt fokus på samisk språk og kultur i kommunen 
og bidratt til rekruttering av samisk elever til skolen. 

Det har ikke vært endring i barnehagens samiskspråklige personell, men vi uttrykker stadig 
ønske om flere samisktalende personale til avdelinga, for å styrke det samiske språkmiljøet. 
Blant annet gjennom bemanningsplaner. 

Av kompetansehevingstiltak har vi hatt ansatte på kurs og det er gjennom kurs/konferanser og 
ved bruk av ressurspersoner vi får kompetanseheving innen samisk kulturforståelse, 
kulturkompetanse og kunnskaper i samisk tradisjonell arbeid. 

Det har ikke vært endringer i vedtekter eller driftsspråk. 
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Regnskapsoppstilling: 

Kostnad:  
  
Lønn samisktalende personalet 30.000,- 
Lønn ressurspersoner 26 950,- 
Opplæring, kurs og reiser + vikar 20 752,- 
Forbruksmateriell og inventar/utstyr 
(uteuke, samefolkets dag og andre tiltak 
etter årsplanen) 

8445,- 

Ekskursjoner (skyss og lønnsutgifter) 13 853 
Sum 100 000,- 

 

Inntekt til dette er tilskudd fra sametinget på kr: 100.000,- 

Barnehagen er kommunal og kommunen betaler lønn til personalet som jobber der, står for 
drift/vedlikehold av bygninger og innkjøp av inventar/utstyr til den ordinære drifta av 
barnehagen.
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Langsiktig plan for Skierri, Samisk – norsk avdeling 
 
Mål for Skierri, samisk/norsk avdeling  
Identitet og kultur 

Skierris mål er å styrke barnas samiske identitet.  

I hovedsak er det gjennom språket og kulturformidlingen at den kulturelle identiteten utvikles 
og styrkes. Språkarbeid og kulturformidling blir dermed sentrale områder for avdelingas 
virksomhet. Vi vil jobbe for at barna kan få oppleve samisk-språklige arenaer i naturlige 
sammenhenger. Vi kan blant annet være tilstede på ulike steder i nærmiljøet der det foregår 
aktiviteter av tradisjonell karakter. Samisk språk skal benyttes i disse sammenhengene.  

Det er også viktig å trekke nærmiljøet inn i barnehagen, og vi vil så langt det lar seg gjøre 
trekke inn lokale ressurspersoner til å gjennomføre tradisjonelle samiske aktiviteter i 
barnehagen. Barna skal også bli kjent med samisk felleskultur og særsamiske kulturuttrykk fra 
andre samiske områder. 

Alle aktiviteter vi tar del i ønsker vi skal inspirere/stimulere til lek (gjennom lek bearbeider 
barna sine opplevelser). Det vil være en utfordring for oss å kunne legge til rette slik at barna 
kan ”leke” det de opplever i de aktivitetene de tar del i lokalmiljøet. 

 

Samisk språk 

Skierri har barn med ulik kompetansenivå mht samisk språk. Avdelinga har barn med samisk 
som førstespråk. Det er barn som har kjennskap til språket fra hjemme og familie. Mange av 
barna vil ikke ha kjennskap til språket utenom barnehagen. 

Målet mht samisk språk vil være ulike etter hvilken kompetanse barna innehar. For fullt ut 
tospråklige barn skal Skierri være en språklig arena hvor de skal få muligheten til å praktisere 
samisk. For barn som har noe eller ingen kjennskap til samisk språk skal Skierri gjøre barna 
interessert og nysgjerrig på språket. De skal i første omgang lære seg hverdagslige ord og 
uttrykk. 

 

Personalets kompetanse og holdninger  

Vi har en samisk-språklig assistent. Personalet skal vise interesse for å høyne sin kompetanse 
innen samisk språk.  

En sentral oppgave for personalet vil være å formidle samisk kultur og levemåte på en positiv 
og ”oppdatert” måte. I mange områder der samer er i en mindretallsposisjon eksisterer det 
fortsatt negative holdninger mot samer, samisk språk og kulturuttrykk. Ved blant annet å drive 
holdningsskapende arbeid vil barnehagen hjelpe, støtte og styrke det enkelte barn slik at det 
kan lykkes i å tilegne, opprettholde og videreutvikle dets samiske identitet og på den måten 
tilegne seg en grunnleggende trygghet på seg selv som same. 
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Fra bemanningsplanen for Sonjatun barnehage 2016:’ 
 
Type 
situasjon/oppgaver 
som  må gjøres 

Hvilken type 
kompetanse kreves? 

Konklusjon (størrelsesorden det er behov for og 
konsekvens om annet er/blir en realitet. 

Undervisning i 
barnehage. 
Samisktalende 
 
(Samme 
arbeidsoppgaver som 
fagarbeidere og 
assistenter) 

Snakke 
samisk/samisktalende  

Nordreisa kommune har i Sonjatun barnehage en 
samisk barnehageavdeling, Skierri, som gir et tilbud 
til den samiske delen av Nordreisas befolkning. 
Skierri skal være en arena hvor barna skal få 
muligheten til å praktisere samisk språk. Det har de 
senere årene vært en økning i antall søkere med 
samisk som morsmål og foreldrene etterspør flere 
samisktalende personale. Det er svært ønskelig å 
utvide kompetansen på avdelingen med et til 
samisktalende personale (i dag har vi ett 
samisktalende personale). 
 
De «Tre stammers møte», møtet mellom norsk, 
samisk og kvensk har dype røtter i Nordreisa. 
Nordreisa er ikke en samisk 
språkforvaltningskommune, men det tilbys 
undervisning i blant annet samisk fra 1.klasse. I 
tillegg grenser Nordreisa kommune til Kautokeino 
kommune og har flere tilflyttere fra samisktalende 
områder som etterspør samisk barnehagetilbud.  
Gjennom å ha et godt samisk barnehagetilbud lever 
kommunen opp til å være et «Tre stammers møte». 
 
Skierri ble opprettet i 2002, for å imøtekomme 
etterspørsel blant befolkningen om et samisktalende 
barnehagetilbud. Barn som har samisk som morsmål 
får gjennom avdelingen et tilbud som ivaretar deres 
språkutvikling, både i forhold til norsk og samisk. 
For at barnehagen skal kunne gi et optimalt tilbud til 
denne delen av Nordreisas befolkning, må det være 
et godt språkmiljø. Dette ivaretas best gjennom å ha 
minst to personale på avdelingen som har samisk 
som morsmål. Dette er ikke situasjonen i dag  
 
Avdelingen er også med å bidra til rekrutteringen for 
valg av samisk i skolen. Vi har i tillegg erfart at barn 
som ikke har samisk språk eller tilhørighet, men som 
har gått på avdelinga, har valgt samisk på 
grunnskolen.  Dette er god rekruttering for å ivareta 
samisk språk, kultur og identitet! 
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AVDELING   SKIERRI  2016 / 2017 
 
 
Personalet :   Heidi Hole                    Styrer    100% 
                      Tore Johansen                Ped.leder              100 % 
                      Anne Kirsten Mienna    Fagarbeider             100% 
                         Torgunn Nilsen              Fagarbeider                50%    
                         Heidi Hole                     Barnehagelærer          30%                                                                                                        
                         May Eva Bøklepp          Fagarbeider                20% 
 
                     2 Barnehagelærerstudenter og 1 elev fra Nord Troms vgs. 
 
Barna :   Krister                          2011                         100% 
                         Mattis                           2011                        100% 
                         Magnus                        2011                       100% 
                         Berit Amalie                2011                       100% 
                         Ailo                              2012                            100% 
                         Anea Madelen            2013                         100% 
                         Elias                             2014                        100% 
                         Inger Amelia                2014                       100% 
                         Alvar                            2014                    100% 
                         Matheo                          2015                          100% 
 
 
 
Pedagogisk innhold: 
 
Skierri er en samisk/norsk 0 -6 års avdeling. Barnehageåret 16/17 går det 10 barn hos oss. 
Vi har 3 nye barn i år. Vi starter opp med en tilvendingsperiode over 2 mnd. Denne perioden 
brukes til å samkjøre barnegruppa slik at alle er trygge på omgivelsene, andre barn og 
personalet. For å gi alle et optimalt tilbud vil vi dele barnegruppen opp alt etter hva slags 
aktivitet vi jobber med. 
 
Satsningsområdet i 2017 er språkutvikling. Vi har som mål å stimulere og oppmuntre til 
generell språkutvikling for alle barn. Vi må organisere barnehagehverdagen slik at 
språkstimuleringstiltak er en del av hverdagen. Eks. på tiltak er lesegrupper, rim, regler, lek 
med tall og bokstaver, sang og musikk.  Alt vi gjør på Skierri skal innholde progresjon, da 
noen av barna er hos oss i 4 - 5 år. Vi dokumenterer arbeidet i barnehagen ved hjelp av 
utstillinger, filming, fotokolleksjoner og ved å ta vare på barnas arbeid. 
 
Skierris mål er å styrke barnas samiske identitet. I hovedsak er det gjennom språket og 
kulturformidling at den kulturelle identiteten utvikles og styrkes. Dette blir sentrale områder 
for vår virksomhet. Ved å bruke samisk språk mest mulig synliggjør vi dette og hever statusen 
ovenfor resten av barnehagen og samfunnet generelt. Vi har barn med ulik kompetansenivå 
mht samisk språk. Noen har samisk som førstespråk, mens andre bare hører språket i 
barnehagen. Målet for språkopplæring blir derfor ulikt fra barn til barn. For barn som er fullt 
ut tospråklige, skal Skierri være en språklig arena hvor de skal få muligheten til å praktisere 
samisk. For barn som har noe eller ingen kjennskap til språket skal Skierri gjøre barna 
interessert og nysgjerrig på språket. De skal lære seg dagligdagse ord og uttrykk som: hilsing, 
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presentasjon m.m. På månedsplanen vil dere finne aktuelle gloser m.h.t.temaarbeid. 
Aktiviteter og språkopplæring på samisk skal tilpasses det enkelte barns modenhet, bakgrunn 
og utviklingsnivå. 
 
Et viktig mål for Skierri er å være en positiv formidler av det samiske her i Nordreisa. 
Gjennom vårt arbeid synliggjør vi kulturen ovenfor foreldre og deres nettverk. 
 
Vi har samisktalende personale tilstede på avdelingen hele tiden. 
 
Sosial kompetanse handler om å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi skal 
kunne sette oss inn i andres følelser, ta hensyn til andre, hjelpe andre, men samtidig hevde 
egne rettigheter, meninger og behov. Vi skal kunne kontrollere egne impulser, følelser og 
frustrasjoner. Arbeidet med sosial kompetanse finner sted gjennom hele barnehagedagen. Vi 
jobber bevist med ”vi” følelsen på Skierri. Vi skal være en gruppe med individuelle behov. 
Gjennom motoriske aktiviteter vil vi stimulere til bevegelse. Turer er en del av hverdagen.  Vi 
skal formidle samisk språk og kultur gjennom hele året. 
 
Fagområdene fra virksomhetsplanen skal være med i alle temaene selv om enkelte 
fagområder prioriteres i de ulike månedene. 
 
TEMAPLAN 
 
Måned Tema Mål Innhold 
August/ 
September/ 
Oktober 

Tilvenning 
 
Kropp, bevegelse 
og helse. 
 
Natur, miljø og 
teknikk. 
 
 
 
 
 
Høst 
 
 
 
 
Snekring 

- Bli kjent med de andre 
barna, de voksne og 
nærmiljøet. 
 
- Utvikle sosiale 
relasjoner og oppleve 
trygghet og omsorg i 
barnehagen. Oppleve seg 
selv som et selvstendig 
individ, men samtidig en 
viktig del av fellesskapet 
 
-Lære jaktteknikk 
 
-Lære om innhøsting av 
mat om høsten. 
 
-Lære å bruke verktøy og 
lage et produkt. 
 
-Lære samiske ord og 
begreper mht tema. 
 

- Individuell 
tilvenning for nye 
barn. 

 
- Turer rundt i 

Nordreisa for å få 
“vi” følelse og for 
å se forandring fra 
sommer til høst. 
 
 

 
- Rypejakt 

 
- Bærplukking og 

potetopptaking. 
 

- Lage «hus» ute. 

November Etikk, religion og 
filosofi. 
 
 

-Lære om mørketida. 
 
-Lære om meg selv og 
min familie. 

Mørketidsfest. 
 

- Lage bok om meg 
selv og min 

56



Side 3

 
 
Antall, rom og 
form. 

 
 
-Lære om rom og 
posisjoner. 
 
 
 
 
 
-Lære om former. 
 
-Lære samiske ord og 
begreper mht tema. 
 

familie. 
 
Begreper: over/under, 
lokalisering av 
kroppsdeler, foran/bak, 
frem/tilbake, 
høyre/venstre, ved siden 
av. 
 
Begreper: rundform, 
sirkel, trekant, firkant, 
avlang, buet  

Desember  
Etikk, religion og 
filosofi 
Kunst, kultur og 
kreativitet. 
 

 
- Lære om tradisjoner 
knyttet opp mot jula. 
 
- Lære samiske og norske 
julesanger. 
 
 
 

 
- Samtaler om julens 
innhold. 
- Adventsaktiviteter/ 
juleforberedelser. 
- Tid til sang og kos. 
-St. Lucia 

Januar/ 
februar 

 
Nærmiljø og 
samfunn. 
 
Kommunikasjon, 
Språk og tekst. 
 
 
 
 
 
 
Antall, rom og 
form. 

 
-Lære om Samefolketsdag 
 Styrke sin kulturelle 
identitet 
- Lære om samiske 
symboler (flagg, kofte.) 
- Lære om kunstteknikker. 
- Lære samiske 
ord/begreper rundt temaet 
 
 
 
-Lære om antall og telling 
 
 

 
- Samtale om hva det vil 
si å være same og om hva 
som er samefolkets dag. 
- Jobbe med det samiske 
flagget, kofter og lavvo. 
- Forberede og arrangere 
samefolketsdag  
- Bruke kunstteknikker for 
å uttrykke seg. Duodji 
 
 
Begreper: Mange, få, 
flere, færre og 
rekketelling 
 
 

Mars  
Kropp, bevegelse 
og helse 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Bli glad i å være ute om 
vinteren, vinterturer. 
- Lære om vinterfugler og 
vinterdyr, spor. 
- Lære om snarefangst av 
ryper. 
- Lære samiske ord som 
brukes rundt temaet. 
- Få inspirasjon til lek ute. 

 
- Være mye ute, gå på 
turer i nærområdet. 
- Se etter spor, 
ekskrementer m.m. 
- Bruke ski 
- Snarefangst, flåing, 
partering og smaking av 
rype. 
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Etikk, religion og 
filosofi 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lære om bevegelse. 
 
 
-Lære om tradisjoner 
rundt påska. 
-Gi barna en forståelse av 
hva påska er. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Samtale med barna om 
påska. 
- Besøk av prest. 
- Bruke formingsmateriell 
for å bearbeide inntrykk. 
 

April  
Natur, miljø og 
teknikk 
 
 
 
 
 
 
Antall, rom og 
form. 
 
 
 
 

 
-Lære om våren i 
Nordreisa. Få kjennskap 
til primærnæringer. 
 
-Lære samiske ord og 
utrykk rundt temaet. 
 
 
-Lære om mål og vekt 
 

 
-Planting, såing. 
- Isfiske. 
-Besøke et gårdsbruk. 
-Bearbeide inntrykk 
gjennom kunstutrykk. 
 
 
 
-Jobbe med måling og 
veiing. 
Begreper: kort, lang, 
lengere, kortere, tung, lett, 
gammel, ung, stor, liten. 
 

Mai  
Kunst, kultur og 
kreativitet  
 
 
 
 
17. Mai 
 

 
-Lære om kunstuttrykk og 
egen kreativitet. Lage 
egne kunstverk gjennom 
tremateriale. 
 
-Overgang bhg - skole 

 
-Ha verktøy og material 
tilgjengelig. Legge til 
rette for uttrykk. 
 
 
-Skoleforberedende 
aktiviteter. 
 

Juni  
Nærmiljø og 
samfunn. 
 

 
- Bli kjent med hva som 
skjer i naturen om 
sommeren. 
- Lage og skape 
lekemateriell ute. 
- Lære og trives ute over 
lengre tid. 
 
 

 
- Ute uka 
 
- Turer i nærmiljøet 
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Årsplan for 2016 – 2017 

Sonjatun 
barnehage 

Sonjatun barnehage er en god barnehage for alle 
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Innledning/ forord 
«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» er en forskrift til lov om barnehager. 
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske leder og det øvrige personalet en 
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 
Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i 
årsplanene til barnehagene. 

 

Årsplan 

Alle barnehager er pålagt gjennom lov og Rammeplan å skrive en årsplan. Den skal 
presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber 
med områdene i rammeplanen. I denne årsplanen er kapitlene bygd opp slik: 

- Først en beskrivelse av hvordan vi ønsker, bør og skal drive barnehagen 
- Så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis – i Sonjatun 

barnehage 

 

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest 

Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i 
forhold til informasjon vedrørende barn, foreldre/foresatte og personalet. Videre må alle som 
ansettes legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, 
tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep. 

Barnehagen har mange samarbeidspartnere som; Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), 
Familiesenteret (herunder helsestasjon, barneverntjeneste mfl), skoler, Sametinget, 
Universitetet i Tromsø (herunder også campus Alta) etc. Barnehagen har en lovpålagt 
opplysningsplikt til barnevernstjenesten angående forhold de blir kjent med der barns helse og 
utvikling står i fare. Foreldre vil alltid bli informert og involvert i saker som gjelder deres 
barn. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det er mistanke om vold eller misbruk. 

 

I Nordreisa er det 6 kommunale og 4 private barnehager.  

 

Sonjatun barnehage sin visjon er:  
 
Sonjatun barnehage en god barnehage 
for alle 
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Mål for kommunale barnehager i Nordreisa Kommune 

 
Barnehagens formål  

Barnehage og skole har fra 2010 endret sine formål slik at der er mer i samsvar med 
hverandre. Den nye formålsparagrafen ivaretar vår kulturelle tradisjon og mangfold og 
uttrykker felles verdier. Barnehagens formål slår fast at barnehagen skal stå for et helhetlig 
læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige 
utvikling. Formålsbestemmelsen tydeliggjør barnehagens samfunnsmandat, og det stilles høye 
krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og 
i samarbeid med foreldrene. 

Barnehageloven § 1. Formålet lyder slik: 
 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, 
lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, 
slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i 
ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få 
utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal 
ha rett til medvirkning. Barnehagens skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne 
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati 
og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
 

 

Mål for kommunale barnehager i Nordreisa kommune: 
 
Visjon for kommunale barnehager, er: «I Nordreisa kommune står vi sammen for trygghet og 
trivsel». 

 
Vi har derfor utviklet noen felles målsettinger for å oppnå dette: 
- Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse 
- Kompetente, engasjerte og dyktige medarbeidere 
- Barns medvirkning påvirker hverdagen 
- Gjenspeile det flerkulturelle samfunnet vi lever i 
- Det pedagogiske arbeidet bygger også på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø 
- Fokus på fysisk aktivitet og kosthold 

 
Nordreisa er et flerkulturelt tettsted med et mangfold når det gjelder livssyn og religion. Dette 
møter vi også i barnehagen. Barnehagen skal lære barn om tro og verdier og inkludere alle 
barn i dette arbeidet. Religiøs oppdragelse er foreldrenes ansvar. Barnehagens besøk i ulike 
kirkesamfunn, samt markering og formidling av høytider må skje i nær forståelse med barnas 
hjem. Det er derfor viktig å involvere de foresatte og samarbeidsutvalget om barnehagens 
planer. 
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I Sonjatun barnehage:  

- Har vi flere nasjonaliteter og kulturer representert 
- Skal vi synligjøres ulike skriftspråk på veggene 
- Skal vi samarbeide med foreldre og foresatte gjennom samtaler og møter i forhold til 

deres ønsker i forhold til ulike trossamfunn. Familier som ikke ønsker at barna deres 
skal delta på religiøse aktiviteter møtes med respekt og forståelse. Det lages et annet 
tilbud for barna som ikke skal delta 

- Besøker vi Nordreisa kirke i forbindelse med arrangement i julehøytiden. I 
påskehøytiden får vi besøk av prest i barnehagen 

- Skal barna få et innblikk i både kristent og andre religioners livssyn og tradisjoner. Vi 
jobber for å skape forståelse hos barna for at det finnes mange ulike trosretninger. Vi 
jobber også med å skape forståelse for at alle er like mye verdt uansett hva man tror 
på, og om man tror eller ikke. Dette gjøres gjennom samtale, bøker og fortellinger, 
samlingsstunder og diskusjoner med barna. 

- Skal vi fortelle om de ulike trosretningene, men forkynner ikke. Vi forteller at noen 
tror på dette, noen tror på noe annet og noen tror ikke. 

- Ønsker vi at barna skal oppleve et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og 
rause barn med en god selvfølelse 

- Vil vi at barnas aktive medvirkning skal påvirke hverdagen 
- Vil vi skape et trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse 
- Vil vi være engasjerte, rause og dyktige medarbeidere 
- Vil vi ha et stort mangfold av kulturelle opplevelser 

 

Presentasjon av barnehagen 
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal være en pedagogisk virksomhet og et 
velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, 
samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. 

Sonjatun barnehage består av 4 hus i en felles virksomhet. 2 av husene drives som avdelinger, 
1 hus er kontor, grupperom og arbeidsplasser og den 4 huset er pr idag bortleid.  

Sonjatun barnehage startet opp som en privat en-avdelings barnehage i regi av stiftelsen 
Sonjatun i 1982. Nordreisa kommune overtok barnehagen fra Stiftelsen Sonjatun i 1991 og er 
en kommunal barnehage.  

Fra høsten 2015 ble barnehagen redusert fra 4 til 2 avdelinger, og drives nå som en to-
avdelingsbarnehage med totalt 32 plasser. Begge avdelingene er 0-6 år. Avdelingene heter 
Selje og Skierri. Skierri er en samisk-norsk avdeling med fokus på å ivareta samisk kultur, 
språk og identitet. Kontor, møterom og grupperom ligger på Bjørk. 

Vi er mye ute og benytter nærområdene til skogen og Gorosomoan (gammelmoan). 

Barnehagen har åpningstid fra 07.30 -16.30, men ved behov kan vi åpne fra klokken 06.45. 

Vi har 6,7 årsverk knyttet til barnehagen. 
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Barnehagens mål og satsingsområder 

Det foregår nå en nasjonal satsing på språk. Denne satsingen bygger blant annet på forskning 
som viser til språkets betydning for barnets utdanningsløp fra barnehage til skole. Ved å starte 
med å sikre barna et godt språkmiljø allerede i barnehagen, går vi tidlig inn (tidlig 
intervensjon) og det arbeidet vi gjør i barnehagen kan være forebyggende blant annet i forhold 
til spes.pedhjelpetiltak og frafall i skole.  

Sonjatun barnehage har som mål å utvikle seg som en lærende organisasjon. Sammen med 
pedagogiske ledere, har styrer/virksomhetsleder et særlig ansvar for at målene i rammeplanen 
realiseres og at kvaliteten på det pedagogisk arbeidet i barnehagen sikres. Vi ønsker å 
observere og kartlegge forhold som trivsel, atferd, språk og sosial kompetanse hos barna. 
Barnets språklige kompetanse påvirker utviklingen følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. I 
leken blir barnet «et hode høyere enn seg selv». Leken er barnets iboende kraft og har 
avgjørende betydning for hjernes utvikling. Vi må ha med oss både språk, lek og sosial 
kompetanse i vårt arbeid med å skape et godt læringsmiljø. På bakgrunn av det vi finner ut 
gjennom observasjoner og kartlegging skal personalet analysere og komme fram til gode 
tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet hvor de hører hjemme. Barnehagen skal 
videreutvikle sin kunnskap og praksis for å legge til rette for et bedre og mer inkluderende 
læringsmiljø for hvert enkelt barn.  

Vi har i år valgt å særlig satse på språk og språkutvikling, men vi ser ikke kun på språket 
isolert. Vi må i vårt arbeid se helheten både når det gjelder enkeltbarnet og enkeltbarnet i 
gruppe. 

 

Forskning viser at godt språk og språkarbeid i barnehagen er viktig for: 

- Utvikling av vennskap 
- Deltagelse i lek 
- Samhandling med andre barn og voksne 
- Kommunikasjon 
- Opplevelser 
- Læring 
- Å skape et solid grunnlag for seinere lese- og skrivemestring i 

skolen 

 

Voksenrollen er viktig i arbeidet med språk og språkutvikling. Voksenrollen vil være et tema 
på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. Nordreisa kommune ønsker å styrke 
alle ansattes kompetanse innenfor området. Dette for å sikre alle barn et godt språkmiljø, etter 
kartlegging av nåsituasjon og videreutvikle barnehagens arbeid med språk. Personalet hadde 
barnehageåret 2015/16 to kursdager som omhandlet språk og språkutvikling. Vi skal også 
barnehageåret 2016/17 ha to kursdager med språk som overordnet tema. 
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Språkutvikling 

Mål Innhold/metoder 
 

1. Stimulere og oppmuntre til generell 
språkutvikling for alle barn 

 
2. Organisere barnehagedagen slik at 

språkstimuleringstiltak er en del av 
hverdagen 

 
- Legge til rette for små grupper 
- Voksne som deltar og legger til rette 

for lek 
- Legge til rette for at alle barn får 

være språklige aktive 
- Voksne som ser og lytter til barns 

verbale og non-verbale språk 
gjennom hele barnehagedagen 

- Oppmuntre barna til å fortelle om 
hendelser og opplevelser 

- Høytlesing, sang, rim, regler og gode 
planlagte samlinger 

 

 
Sanger 
Musikk/rytme 
Rim/regler/vitser/lek med språket 
Lesestunder 
Lekegrupper 
Språkgrupper 
Samlingsstunder 
Lek med tall og bokstaver 
Skrive ned fortellinger 
Forståelse for fremmedspråklige 
Være bevisste voksne i samhandling med 
barn, oppmuntre til bruk av verbalspråk og 
oppmuntre til bruk av hele setninger 
Være bevisste voksne i forhold til barn med 
lite verbalt språk, bekrefte lyder, benevner 
ting og har blikk-kontakt 
Voksne ser, hører og lytter etter barnas 
verbale og non-verbale språk i alle 
situasjoner 
De voksne skal delta i lek, være gode 
rollemodeller og veiledere 
Stille åpne spørsmål eller hjelpespørsmål 
Invitere til samtale 
Bekrefte og gjenta det barnet sier 
Bruke samtalebilder 
Bruke bokbussen og biblioteket  
Tilrettelegge miljøet slik at det fremmer 
barns språk – lesekrok, bokstaver, navn og 
tekst synlig på vegger, skrive tekster til 
barnas tegninger, spill 
 

 

På foreldremøtet i Sonjatun barnehage, høsten 2016, kommer PPT og holder et innlegg om 
språk. Dette skjer i samarbeid med barnehagen og vi har åpnet opp for innspill og spørsmål 
fra foreldregruppen. 

Verktøy vi vil bruke i dette arbeidet: 

- Lov om barnehage 
- Rammeplan for barnehagens innhold og metoder 
- TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) 
- ALLE MED (et observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: 

språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og 
sansemotorisk utvikling)  
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- STEG FOR STEG (et metodisk opplegg som har som mål å utvikle barnets evne til å 
kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og 
frustrasjoner)  

- SNAKKEPAKKEN (et pedagogisk språkverktøy som skaper motivasjon og lystbetont 
bruk av språket. For barn uansett språkferdighet og morsmål)  

HUSK! Vi går ikke i gang med noen form for kartlegging av barn, uten samtykke fra 
foreldrene/foresatte. 

 
Flerspråklige barn 

Rammeplan for barnehagen (s 35) sier: 

«Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt 
utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også 
når det gjelder skriftspråk og leseforståelse».  

Foreldrene oppfordres til å bruke sitt morsmål hjemme. Samtidig er det viktig at barnet får 
mye og variert kontakt med norsk. Det gis følgende råd: Bruk førstespråket, les for barna, 
fortell historier, lek med språk og bokstaver, men la samtidig barna få så mye kontakt med 
norsk språk som mulig utenfor hjemmet. Det er også et godt råd å la barna se norsk barne-tv. 
Det stimulerer den norskspråklige utviklingen, men det gir også barna opplevelser som de kan 
snakke med andre barn om. 

 

 

 

 

 

 

 

Danning gjennom omsorg, lek 
og læring 

Det helhetlige synet på læring er spesielt for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn 
lærer gjennom omsorg, lek og danning. Rammeplan for barnehager sier at «Danning er mer 
enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelser og mer enn 
sosialisering. Danning rommer alt dette.» 
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Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Muligheten for å 
kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Omsorg i 
barnehagen handler både om relasjon mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for 
hverandre. Gjensidig samhandling med barn og voksen i lek og læring er en forutsetning for 
barnets danning. Voksne er rollemodeller i alt de gjør. 

I Sonjatun barnehage er vi opptatt av at personalet skal være varme, rause, deltakende, 
forutsigbare, tydelige og aktive i å veilede barn. Voksne skal sette grenser, men å lage 
absolutte regler og veilede barna i hva som er rett og galt, mener vi kan være 
situasjonsbetinget. Man må ta utgangspunkt i enkeltbarnet og barnegruppa, både ut fra 
sammensetning og alder. Det er også viktig at barnas rett til medvirkning tas på alvor i 
forbindelse med å lage regler for hvordan vi har det, og hvordan vi oppfører oss mot 
hverandre. Dette fordrer at voksne lytter, tolker og gir barna rom for megling og veiledning i 
konflikter.  

Samarbeid med foreldre er viktig for å gi barna best mulig omsorg ut fra deres behov. 
Gjennom åpen og god dialog med foreldre, daglig kontakt når barna kommer om morgenen 
og hentes om ettermiddagen og foreldresamtaler, utveksles informasjon og synspunkter som 
er viktige for å gi barna best mulig omsorg og oppdragelse i hverdagen (se punkt om 
foreldresamarbeid s 22). 

Vi mener at det er mye omsorg i å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte 
aktiviteter. Vi jobber for å være et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for 
fellesskapet. Dette gjør vi gjennom: 

- Å lytte til barna og møte dem med tid og nærhet 
- Å bruke humor og glede, og vise at vi setter pris på barna 
- Å ha fleksibel dagsrytme som fører til at barnas ulike behov blir imøtekommet 
- Å være bevisste voksen – modeller i både det vi sier og gjør 
- Å delta i lek sammen med barna 
- Å gi barna utfordringer og aktiviteter ut fra alder og modenhet (se også 

progresjonsplanen) 
- Å oppmuntre barna til å hjelpe og trøste hverandre og gi positiv respons når de gjør 

det. 
- Å jobbe for differensierte grenser og regler tilpasset barnas behov og forutsetninger i 

de ulike aktivitetene gjennom dagen 
- Å ha fokus på, oppmuntre og rose barns samarbeid 

 
 

 

 

Lek 
 
Hvordan arbeider barnehagen med lek? 
Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i 
barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er 

67



10 

barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes av at den er spontan, frivillig og styrt 
av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier. 
 
Leken har en fremtredende plass i barns liv og derfor i barnehagen. Lek er barns 
bearbeiding av opplevelser og inntrykk. Det er «umulig» for barn å la være å leke. 
Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell 
læring. Andre læringssituasjoner (uformell læring) er de som bare oppstår her og nå, 
fordi barna blir opptatt av noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er 
viktig for barns læring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/rolleleken kan barna tilegne seg 
kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. 
Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker med 
utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig at 

Hva lærer barna i barnehagen

Turtaking – følge spilleregler – øve på sosiale koder 
– timing – lærer å lese det sosiale spillet – ta imot 
beskjeder – gi beskjeder – lytte – bli lyttet til – lære 
å løse konflikter – lære å forhandle og fordele 
roller – lære om fleksibilitet – lære å regulere 
atferd – ta initiativ – lære å «hemme seg» - lære et 
rikt og variert språk – øke ordforrådet – bearbeide 
vanskelige følelser – empati – sette seg inn i andres 
situasjon – prøve ut roller – få mulighet til å prøve 
og feile – mestring – bruke fantasien – oppøve 
oppmerksomhet og konsentrasjon – tilegne seg 
kunnskap…
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barnehagepersonalet utvikler høy kompetanse om lek. Forskning viser at når barn og foreldre 
blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er svaret entydig – vennskap og lek! 

I barnehagens rammeplan understrekes det at barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller 
ødelegger andres lek, må gis særskilt oppfølging. Barn trenger voksne som støtter, stimulerer 
og gir utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek som gir 
mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring for alle barn. 

I Sonjatun barnehage legger vi vekt på at barn skal utfolde seg i lek både inne og ute: 

- Vi skjermer leken og gir den tid 
- Vi deler barna i mindre lekegrupper 
- Vi gir dagene innhold som inspirerer til fantasi, skaperglede og nye innspill til lek 
- Vi er ute hver dag. 
- Vi bruker uteområder som skogen, lekeplasser mfl 

Vi legger til rette slik at det fysiske miljøet inspirerer til variert lek: 

- Vi er bevisste i forhold til bruk og innredning av rommene 
- Leker er synlige og tilgjengelige 
- Vi har et bevisst utvalg av leker og rekvisitter som inspirerer til variert lek 
- Vi fanger opp barnas interesser og bygger videre på det 
- Vi bygger opp ulike lekemiljøer 

Personalet er tilgjengelige og delaktige i barns lek: 

- Vi er tilgjengelige og mottakelige for deres innspill 
- Vi deltar i lek på barnas premisser 
- Vi støtter og veileder barn ved behov 
- Vi følger ekstra opp barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres 

lek for å øke lekekompetanser 
- Vi hjelper til å videreutvikle leken om den stopper opp 

«I leken blir barna et hode høyere enn seg selv», sa Vygotski.  

I leken foregår det meste på barns premisser og det foregår læring på mange områder. 
Rolleleken er viktig arena for å fremme god språkutvikling og legger grunnlaget for god 
sosial kompetanse. I rolleleken utvikles hjernens kapasitet. Barna må forholde seg til 
lekedeltakerne, tid (ut og inn i leken), regler, roller og rollefordeling, samarbeid og ta hensyn. 
Gjennom rolleleken trener barna på egenledelse som er viktig for å lære seg å oppføre seg på 
en måte som er sosialt akseptabel for andre. Barna tester ut, og så er det «bare på lek». Barn 
trenger voksne som støtter, stimulerer, skjermer og gir utviklende innspill på rolleleken. 
Sonjatun barnehage jobber med tilrettelegging og de voksnes deltagelse og rolle i barnas 
rollelek. 

Barns medvirkning 

Barnet har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnet skal 
virke med i hverdagen. Dette gjør barnet gjennom å uttrykke seg kroppslig og språklig. 
Personalet må være lydhøre overfor barnet, gi rom for ulikheter, og vise respekt for ulike 
intensjoner og opplevelser. For å følge opp dette må barnehagen ta utgangspunkt i barnets 
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uttrykksmåter.  
Personalet må observere barnets interesser i hverdagen, og legge opp aktiviteter etter det. 
Videre må personalet være åpne og positive for impulser og ideer barnet kommer med, og 
følge opp synspunkter i samsvar med alder og modenhet.  
Vi bruker tid til samtale, og vi skal ta oss tid, for dette er meget viktig i barnas medvirkning i 
barnehagen.  

 
Personalet skal: 

Oppmuntre barna til å gi utrykk for sine tanker og meninger. 

Støtte barna til å undre seg og stille spørsmål. 

Tolke de yngste barnas kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk for at de 
skal kunne utøve sin medvirkning i barnehagehverdagen. 

Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom personalet og 
foreldrene. 

Personalet har samtaler med barnegruppen i samlingsstunden.  
Personalet har samtaler under måltid, stellesituasjoner, påkledning med mer. 

Uformelle samtaler gjennom hele dagen, samt formelle barnesamtaler.  
Tilpasse planer slik at det er tid for barnas initiativ og interesse 

Velge tema som barna viser interesse for. 

Planlegge, og legge til rette hverdagen slik at den er forutsigbar for barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkludering og likeverd (fellesskap i barnehagen) 

Vi ønsker å skape en barnehage der barnet, personalet og foreldene føler seg inkludert i 
fellesskapet/barnehagehverdagen. Grunnlaget for dette er at personalet møter barna, 
foreldrene, og hverandre med anerkjennelse og respekt. Ved å lytte, støtte og gi barna 
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utfordringer og mestringsopplevelser, håper vi at alle vil oppfatte seg selv som 
betydningsfulle og unike. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker 
avvisning, mobbing og vold. 

 

Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle med andre i ulike situasjoner. Hvor denne 
kompetansen kontinuerlig utvikles. Sosial kompetanse inneholder flere sett av ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som er nødvendig for å mestre ulike sosial miljøer og etablere og 
vedlikeholde relasjoner og vennskap 

Selvhevdelse 

Hevde seg selv, ha egne meninger på en måte som oppfattes som positivt for andre. Ta 
initiativ til, eller bli med i lek og samtaler som allerede er i gang 

Empati og rolletaking 

Innlevelse i andre menneskers følelser, forståelse for andres perspektiver og tanker 

Prososial atferd 

Evne og vilje til å støtte og oppmuntre andre, inkludere og vise omsorg 

Selvkontroll: 

Utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromiss og felles avgjørelser. 
Kunne innordne seg, takle konflikter og vente på tur. 

Lek, glede og humor 

Å skille lek fra annen aktivitet og tolke lekesignaler. La seg rive med, føle glede, slappe av, 
spøke og ha det artig. (Kari Lamer) 

 

Mobbing 

Alle barna skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for 
mobbing. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage er med på å forebygge mobbing. Viser til 
at Barnehagene i Nordreisa kommune har utarbeidet en egen handlingsplan som inneholder 
definisjon på mobbing, mål for barnehagens arbeid og informasjon om hva vi jobber med for 
å forebygge mobbing.  

 

 

Likestilling 
Hvordan arbeider barnehagen med likestilling? 

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal 
oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter 
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til å bli sett og hørt, og de skal oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. 
Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek. Barnehagen skal legge til rette 
for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, 
mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene. I barnehagen lærer gutter og jenter om 
hvem de er og ikke minst om hvem de kan bli. En reflektert holdning til kjønnsroller i 
personalet er derfor avgjørende. 

 

I Sonjatun får barna like muligheter og tilbud om like ting uavhengig av om de er gutter eller 
jenter. Dette gjør vi gjennom at: 

- Barn som stadig velger vekk noen typer aktiviteter eller opplevelser utfordres til å 
prøve dette for å ha muligheten til å erfare at det kan være gøy 

- Personalet i barnehagen gjør oppgaver som ikke er typiske for et tradisjonelt 
kjønnsrollemønster, og er på denne måten i noen situasjoner rollemodeller for barna 

- Vi har fokus på at det er mange måter å være jente på og mange måter å være gutt på 
- Barnehagen legger til rette for at alle barna kan leke med det de har lyst til, delta i 

ulike roller i lek etc. Det er ikke spesielle jente- eller gutteting. 
- Det jobbes aktivt for at både gutter og jenter skal få like mye oppmerksomhet og 

forventninger ut fra hvem de er og ikke ut fra kjønn 
- Voksne har fokus på den gode leken hos barna uavhengig av kjønn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progresjon 
Antall år i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og 
forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Aktivitetene i 
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barnehagen skal bidra til progresjon for barna. Bana skal oppleve at hvert barnehageår 
innebærer nye opplevelser, erfaringer, utfordringer, samtidig som noe skal gjenta seg. 

Barnehagen skal gi barna opplevelser som mestring tilpasset deres alder, modenhet og 
individuelle utvikling. Barna skal til enhver tid ha noe å strekke seg etter. Opplevelser, 
aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med alder og modning. Det er de ansattes ansvar at 
denne progresjonen finner sted. 

Vi har delt arbeidet i de 7 fagområdene fra Rammeplanen inn i aldersgrupper med tanke på å 
synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid IKKE at vi isolerer arbeidet innenfor en 
aldersgruppe og slutter å arbeidet med disse områdene etter hvert som barnet blir eldre. 
Arbeidet vårt, vil så langt det er mulig, tilpasses det enkelte barn. Progresjonen skal følge 
barnet. 

Progresjonsplanen er lagd med utgangspunkt i hva Rammeplan for barnehagen sier om 
barnehagens innhold. Den enkelte avdeling utarbeider sine planer med utgangspunkt i 
Rammeplan for barnehagen og progresjonsplanen. Sammen vil disse gi en god beskrivelse av 
hva barnehagen gir barna av innhold, utfordringer og opplevelser. 

Progresjonsplanen ligger som vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan jobber barnehagen med de 7 fagområdene 
Rammeplanens beskriver 7 fagområder med mål for barna og hva personalet må gjøre for å nå 
disse. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Ofte vil flere av fagområdene være 
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representert samtidig i temaarbeid, i forbindelse med hverdagsaktiviteter eller temaopplegg. 
Vi skal tilpasse fagområdene til barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetning og 
lokale forhold. Alle barn skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres 
utviklingsnivå. Årsplanen vil hvert år utdype innholdet og metodene i arbeidet. 

 
Område 1: Språk, tekst og kommunikasjon 
 

Mål: 

All samhandling er kommunikasjon. Å utvikle språket, både verbalt og non-verbalt, er av stor 
betydning. Barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for seg selv. Språket gir 
identitet og tilhørighet. 
Barna får begynnende kjennskap til symboler som bokstaver og tall 
 

Personalet må: 

- oppmuntre til å lytte til, samtale med hverandre, motivere til å bruke språket på barnas 
premisser.  
- bruke variert litteratur og sanger, gjerne på flere språk og bruke biblioteket og bokbuss 
- leke med ord, lyder, rim og regler. Tulle og tøyse. 
- Bruke språket aktivt i hverdagssituasjoner. Tenke språkstimulering aktivt i rutinesituasjoner 
og lek  
- planlegge begrepstrening og bokstavlek 
- støtte barns initiativ til lek, telling og lesing 
- Skrive ned noen av barnas fortellinger, skrive tekst til barnas tegninger 
- Tilrettelegge miljøet, slik at det fremmer barns språk – lesekrok, bokstaver, navn, tekst skal 
være synlig på vegger 
- oppmuntre flerspråklige barn til å bruke morsmålet sitt 
- øke sin kompetanse på språkutvikling (TRAS)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Område 2: Kropp, bevegelse og helse 

 

Mål: 
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Barn er fysisk aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Barna skal gjennom fysisk 
aktivitet og bevegelse utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og en 
positiv selvoppfatning. Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv selvoppfatning 
og bevissthet om kropp og helse. Barna skal tilegne seg gode vaner og få begynnende 
kunnskap om hvordan de kan ivareta egen kropp, helse og velvære 
 
Personalet må: 
- legge til rette for en dagsrytme med variasjon mellom aktivitet, måltider, hvile og turer 
- bruke naturen, lekeplassen, gå turer og tilrettelegge for fysiske aktiviteter, både ute og inne 
- ha frukt hver dag og være bevisst hva et sunt kosthold er 
- tilrettelegge for at barna kan sove eller hvile 
- bevisstgjøre barna på å kle seg etter vær og vind 
- oppmuntre barna til å kle på seg selv, øve på knapper, glidelåser, sko, trekke over strikken… 
- legge til rette for finmotoriske utfordringer ved å ha ulikt formingsmateriell tilgjengelig; 
blyanter, saks, perler, vever, Lego mm 
- Ha fokus på hygiene og håndvask sammen med barna 
 
 
 
 
Område 3: Kunst, kultur og kreativitet 
 
Mål:  
Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Et mangfold av kulturuttrykk vil gi 
barn verdifulle inntrykk og lære dem å uttrykke seg gjennom de mange kulturelle språk. 
Barna utvikler og styrker sin kreativitet og skaperglede gjennom musikk, forming og 
drama/bevegelse. 
Barna opplever positivt sosial fellesskap 
Barna trener opp språklig uttrykksevne og oppøver sansen for rytme og musikalitet 
Barna lærer å uttrykke følelser og stemninger på andre måter enn med ord 
 
Personalet må: 
- tilrettelegge for varierte kunst og kulturelle aktiviteter som sang, musikk, dramatisering, 
teater, forming og lokale tilbud 
- ha et bevisst forhold til samspillet mellom kunst, kultur og barns lek 
- være lyttende til barnas kulturelle uttrykk 
- delta på forestillinger som teater, konserter og utstillinger. 
- Besøke biblioteket 
- Henge kunst og barnas produkter på veggene 
- Bearbeid inntrykk gjennom for eksempel forming og drama 
- Ha tilgang på utstyr som formingsmateriale, naturmateriale, musikk, utkledningstøy og 
bøker 
 
 
Område 4: Natur, miljø og teknikk 
 
Mål: 
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags 
vær. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Nærmiljøet gir 
muligheter for ulike erfaringer i forhold til å lære om samspill i naturen, mellom mennesket 
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og naturen. Barna får grunnleggende erfaringer, respekt og kunnskaper om natur, miljø, 
planter og dyr. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere 
og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes 
i leke og hverdagslivet. Barna får erfaringer med noen tekniske hjelpemidler som vi har i 
barnehagen 
 
Personalet må: 
- sette turer på planen og ved anledning gå på spontane turer 
- hjelpe barna å se forandringer i naturen og utforske sammen med barna 
- vise glede ved å være ute og være bevisste sin modellrolle 
- la barna prøve og se viktigheten av å ta barna med på alle gjøremål 
- bruke nærmiljøet for å lære om dyr, fisker, fugler og planter  
- Kildesorterer barn og voksne 
- Bruke ting om igjen, bruke naturmaterialer 
- Bruke spikkekniv, sag og verktøy i skogen og i barnehagen??? 
- Bruke PC, kamera, printer, kopimaskin mm sammen med barna 
 
 
Område 5: Etikk, religion og filosofi 
 
Mål: 
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det 
mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og 
tradisjoner i den kristne og humanistiske kulturarven. Barnehagen skal gi rom for undring og 
samtaler og møte barnas spørsmål med respekt. Barna skal utvikle respekt for andre og for 
samfunnet rundt oss 
Barna skal få en innsikt i samfunnets grunnleggende normer og verdier, som bygger på de 
kristne grunnverdier (som at vi ikke skal lyve, stjele, slå) 
Barna skal få kunnskap om samfunnets tradisjoner og opplede gleden ved høytidsfeiring. 
Barna får lov å stille spørsmål, bli tatt alvorlig, oppleve at deres/foreldrenes livssyn 
respekteres og verdsettes 
 
Personalet må: 
- være bevisste på hvilke verdier vi formidler og oppmuntre til positive handlinger 
- møte barna med alvor og respekt 
- skape rom for undring og samtaler og bidra til forståelse og toleranse for andres livssyn 
- Støtte barna i å utvikle empati 
- Støtte barna i utvikling av egen identitet og respekt for andre 
- Løfte frem og verdsette ulikheter hos hverandre – lære å respektere ulikheter 
- markere kristne høytider som jul og påske 
- arrangere kirkebesøk før jul og besøk av prest i barnehagen til påske 
- Markere andre religiøse og kulturelle høytider som er representert i barnehagen 
 
 
 
Område 6: Nærmiljø og samfunn 
 

Mål: 
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Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi 
skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og 
kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.  

Gjennom barns erfaring med medvirkning til barnehagen får de en første kjennskap til 
demokratiske prinsipper. Slik utvikles tillit til egen deltagelse i, og påvirkning av fellesskapet.  

Barnehagen skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Det innebærer blant annet 
at vi blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske 
fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. 

Barna skal gjennom egne erfaringer få bli kjent i nærmiljøet 

Barna skal utvikle respekt for andre og for samfunnet rundt oss 

 
Personalet må. 
- ta med barna på turer i nærmiljøet og i vårt daglige arbeid 
- lærer om kultur og historie til steder i nærmiljøet 
- Besøke bedrifter og institusjoner i nærmiljøet 
- la barna få erfare at de er verdifulle og viktige i fellesskapet uansett kulturelle forskjeller  
- Markere kulturelle merkedager til barnehagens norske og flerkulturelle barn 
- Markere FN dagen og jobbe med innholdet i barnekonvensjonen og menneskerettighetene 
- arbeide med likestilling 
- bruke avisene og klippe ut artikler fra lokalmiljøet 
- ha samer som tema og ha samiske fortellinger, sagn og sanger i forbindelse med 6. februar 
- Jobbe for at barna skal bli demokratiske gjennom å støtte barna i å stå opp for egne 
meninger og ønsker, samtidig som de må ta hensyn til og vise omsorg for andre 
- snakke om hva trafikk er, hvor og hvordan vi skal gå, hvor bilene skal kjøre, skilt, bilvei, 
sykkel- og gangsti, refleks, trygge lekeplasser, sykling. Når vi er på tur kan vi studere det 
store trafikkbildet.  
 
 
 

Område 7: Antall, rom og form 

 

Mål: 

Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for matematiske 
begreper. Barna utforsker disse begrepene i leken, og leken utvider forståelsen. I arbeidet med 
antall, rom og form får barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og 
sammenligning. Barnehagen skal legge til rette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt 
materiell som spill, tellemateriell, klosser, IKT, teknologi. Barna skal oppleve glede over å 
utforske tall, former, mønster og sammenhenger 
Barna skal lære matematiske begreper som f eks over, under, større, mindre 

 
Personalet må: 
- stimulere barnas matematiske kompetanse gjennom lek, hverdagsaktiviteter og 
eksperimentering, f eks dekke bordet, hvor mange er vi i dag? 
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- oppmuntre til og legge til rette for barnas utforskning og undring og undre seg sammen med 
barna, f eks jakte på geometriske figurer  
- være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener 
- støtte og legge til rette for barnas matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets 
interesser og uttrykksformer 
- Bruke rim, regler og sanger 
- Fortelle eventyr, f. eks «De tre bukkene bruse» 
- Ha spill, puslespill og klosser tilgjengelig 
- Synliggjøre tall og former på avdelingene 
- hjelpe barna med rydding og sortering 
- Være på «formjakt» når vi er på tur. Hva kan vi finne som har trekant, firkant eller sirkel 
form 
- Stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid. Ha barna med i aktiviteter 
som baking og oppmåling av oppskrifter. Prate om spørsmål som: Hvor langt er det å gå? 
Hvor lang tid tar det? 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Mål for Skierri, samisk/norsk avdeling  
Identitet og kultur 

Skierris mål er å styrke barnas samiske identitet.  
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I hovedsak er det gjennom språket og kulturformidlingen at den kulturelle identiteten utvikles 
og styrkes. Språkarbeid og kulturformidling blir dermed sentrale områder for avdelingas 
virksomhet. Vi vil jobbe for at barna kan få oppleve samisk-språklige arenaer i naturlige 
sammenhenger. Vi kan blant annet være tilstede på ulike steder i nærmiljøet der det foregår 
aktiviteter av tradisjonell karakter. Samisk språk skal benyttes i disse sammenhengene.  

Det er også viktig å trekke nærmiljøet inn i barnehagen, og vi vil så langt det lar seg gjøre 
trekke inn lokale ressurspersoner til å gjennomføre tradisjonelle samiske aktiviteter i 
barnehagen. Barna skal også bli kjent med samisk felleskultur og særsamiske kulturuttrykk fra 
andre samiske områder. 

Alle aktiviteter vi tar del i ønsker vi skal inspirere/stimulere til lek (gjennom lek bearbeider 
barna sine opplevelser). Det vil være en utfordring for oss å kunne legge til rette slik at barna 
kan ”leke” det de opplever i de aktivitetene de tar del i lokalmiljøet. 

 

Samisk språk 

Skierri har barn med ulik kompetansenivå mht samisk språk. Avdelinga har barn med samisk 
som førstespråk. Det er barn som har kjennskap til språket fra hjemme og familie. Mange av 
barna vil ikke ha kjennskap til språket utenom barnehagen. 

Målet mht samisk språk vil være ulike etter hvilken kompetanse barna innehar. For fullt ut 
tospråklige barn skal Skierri være en språklig arena hvor de skal få muligheten til å praktisere 
samisk. For barn som har noe eller ingen kjennskap til samisk språk skal Skierri gjøre barna 
interessert og nysgjerrig på språket. De skal i første omgang lære seg hverdagslige ord og 
uttrykk. 

 

Personalets kompetanse og holdninger  

Vi har en samisk-språklig assistent. Personalet skal vise interesse for å høyne sin kompetanse 
innen samisk språk.  

En sentral oppgave for personalet vil være å formidle samisk kultur og levemåte på en positiv 
og ”oppdatert” måte. I mange områder der samer er i en mindretallsposisjon eksisterer det 
fortsatt negative holdninger mot samer, samisk språk og kulturuttrykk. Ved blant annet å drive 
holdningsskapende arbeid vil barnehagen hjelpe, støtte og styrke det enkelte barn slik at det 
kan lykkes i å tilegne, opprettholde og videreutvikle dets samiske identitet og på den måten 
tilegne seg en grunnleggende trygghet på seg selv som same. 

 
Plan for overgang mellom barnehage og skole 
Nordreisa kommune har laget en plan for overgang mellom barnehage og skole og i denne er 
et overføringsskjema for hvert barn som skal utarbeides sammen med foreldrene. Dersom de 
er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn/barn med nedsatt funksjonsevne, har vi en 
egen plan for dette. Planen deles ut til alle foreldre som har førskolebarn i barnehagen. 
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Målet med planen er å lette overgangen mellom barnehage og skole for enkeltbarnet og for 
gruppa/klassen både faglig og sosialt. Videre vil vi gjennom samarbeidet sikre at barna blir 
kjent med lokalitetene, innholdet i skolen, SFO-ordninger og de ansatte på skole og SFO. 
Skolen og barnehagen får informere hverandre, gjensidig gjøres seg kjent med de store linjene 
og hva som bør vektlegges før og ved skolestart. 

Dersom foreldre velger at barna skal gå på private skoler, skal foreldre ta kontakt med skolene 
for å planlegge overgang/gi informasjon om barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldresamarbeid 
Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse 
gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter, foreldresamtaler og 
brukerundersøkelser. Oppdragelse er ifølge barnekonvensjonen og barneloven foreldrenes 
ansvar. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. 
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Både foreldre og personale må forhold seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og 
verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til 
foreldre enkeltvis, og samtidig som gruppe. Foreldre skal være trygge på at barna deres får 
omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. 

I Sonjatun barnehage foregår foreldresamarbeidet på flere arenaer: 

I det daglige: 

I barnehagen treffer foreldre og personalet hverandre hver dag. Vi har som mål at alle barn og 
foreldre skal føle og velkommen og at det skal være gode muligheter for å utveksle 
informasjon begge veier. Det er foreldre som kjenner barna sine best og gir oss i barnehagen 
verdifull informasjon om hvordan barnet har det. Dette bruker vi i hverdagen, slik at vi kan ta 
best mulig var på hvert enkelt barn. Det er også viktig at dere foreldre får informasjon om 
barnehagehverdagen og hvordan det enkelt barnet har det. 

Vi ønsker at alle foreldre skal oppleve at de blir møtt med respekt, åpenhet og humor. Men vi 
vet at noen ganger kan hverdagen være hektisk. Det kan oppstå misforståelser, og foreldre kan 
oppleve at de ikke blir møtt på den måten de ønsker. Da er det viktig for oss at dere sier fra! 
Vi kan da jobbe for å finne en bedre løsning sammen. 

Vi setter pris på ris og ros. Det er også viktig at foreldre stiller spørsmål dersom det er noe 
dere lurer på. Dette bruker vi videre i arbeidet vårt, ente for å endre praksis, eller for å bli 
bedre på å gi informasjon. 

Foreldremøter og samtaler: 

Om høsten inviterer vi til informasjon om barnehageåret og annen viktig informasjon. Noe er 
felles for alle og resten foregår avdelingsvis. Om våren er det mulighet for foreldremøte eller 
vi kjører brukerundersøkelse.  

Hver høst og vår får foreldre tilbud om foreldresamtaler. Her snakker foreldre og personalet 
fra avdelingen om det enkelte barns trivsel og utvikling. Ved behov har vi flere enn to 
samtaler i året. 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg: 

Barnehageloven pålegger alle barnehager å ha et foreldråd og samarbeidsutvalg. Foreldreråd 
er et fora hvor foreldrene møtes og drøfter aktuelle saker. De skal også velge en 
foreldrerepresentant og en vararepresentant til samarbeidsutvalget. I praksis er gjerne 
foreldreråd i for- eller etterkant av foreldremøter. Foreldrerepresentanten bringer videre saker 
til styrer/virksomhetsleder, samarbeidsutvalget eller direkte til den aktuelle avdelingen. 
Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det skal være et 
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har 
ansvar for barnehagens drift. Samarbeidsutvalget skal forelegges alt som har betydning for 
drift. Styrer/virksomhetsleder, sammen med representanter fra avdelingene skal gi en oversikt 
over den totale driften, planarbeid, fysiske forhold, endringer av drift, økonomi og 
pedagogiske valg. Foreldrerepresentanten kan ta opp enkeltsaker og temaer fra foreldreråd. 
Styrer/virksomhetsleder er sekretær og sender ut referat til alle foreldre og ansatte. Hyppighet 
av møter vil avhenge noe av saker, men vi bør ha minimum 1møte på høsten og 1 møte på 
våren. 
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Aktiviteter for hele familien 

Gjennom året har barnehagen tradisjonsrike aktiviteter for hele familien. Vi bruker å ha 
foreldrekaffer, julegrøt og sommerfest. Se nærmere oppslag fra hver avdeling for datoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan barnehagen dokumenterer, vurderer og justerer praksis 
 

Dokumentasjon 
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Dokumentasjon er en informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. 
Dokumentasjon er grunnlag for personalets vurderingsarbeid og danner grunnlag for 
personalets planlegging og individuell tilrettelegging. Samtidig er dokumentasjon et middel 
for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk reflekterende praksis. Barnehagens 
dokumentasjon skal også være med på å gi foreldre, lokalmiljø og kommunen informasjon. 

 

Vurdering 

Virksomheten vil bli vurdert fortløpende av personalet. Barn og foreldres vurderinger og 
tilbakemeldinger blir tatt hensyn til i dette arbeidet. Her kan nevnes til som planer, 
medbestemmelse, barnegruppa, enkeltbarn og foreldresamarbeid. 

Vi dokumenterer barnehagehverdagen gjennom bilder (presentert på ulike måter), 
månedsplaner, månedsvurderinger, barnas permer og dagsrapporter. 

Barnehagen har ulike møter gjennom uka og måneden. På slike møter er planlegging, 
gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet sentralt. Dokumentasjon er viktig for 
å se utviklinger av barnehagens pedagogiske praksis. 

 

Justering av praksis 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man 
hele tiden lærer av egen praksis. Vi skal dokumentere hva barna opplever, hvordan de trives 
og hva de lærer i barnehagen. Dette bør brukes til refleksjon og eventuelt føre til endret 
praksis. Et etisk perspektiv må legges til grunn når barnehagen dokumenterer og vurderer 
barns lek og læring. Sentrale spørsmål kan være: Hva skal vurderes? Hvem skal vurdere? 
Hvordan skal det vurderes? Når skal vi vurdere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid. 

Hva Hvorfor Hvordan Arkiveres 
Den daglige 
samtalen 
 

Ansatte snakker med 
foreldrene og barna. 
Vise interesse, 

Utveksling av 
informasjon mellom 

Muntlig. Skriftlig 
når informasjon skal 
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Månedsplan og 
vurdering fra forrige 
måned 

oppriktighet og 
engasjement.  

- Hjelpe barna 
med 
avskjeden og 
eventuelt inn 
i lek 
/aktiviteter  

 
Skrive plan og 
vurdering, hva barna 
har gjort og opplevd 

foreldre/foresatte og 
personalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldre blir 
informert. Vi har et 
skriftlig dokument, 
som vi kan gå 
tilbake til senere 

bringes videre 
(skrive i dagbok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiveres i permen 
på kontoret 

Foreldresamtaler Foreldre får tilbud 
om samtale 2 ganger 
i året, flere ved 
behov 

Utvikling i forhold 
til alder og modning, 
trivsel og vennskap 

Legges i arkivskap, 
oppbevares 5 år etter 
at barnet har sluttet i 
bhg 

Foreldremøter Foreldre inviteres 
inntil 2 ganger i 
løpet av 
barnehageåret 

Info. Medvirkning 
på årsplan. Felles 
diskusjoner. Felles 
mål 

Referat legges i egen 
perm og foreldrene 
får den utdelt på 
mail 

Bilder Bilde av barna og 
personale i ulike 
situasjoner og turer 

Dokumentere 
opplevelse. Hvem 
leker barna med. 
Tema, aktiviteter og 
gjøremål 

Bildene arkiveres på 
PC, i bildebøker, i 
bildemapper. Slettes 
etter hvert som barna 
slutter 

Barnesamtaler En til en samtale 
eller i små grupper 

Gi barna mulighet til 
verbalt å uttrykke 
seg. Evaluering i 
planarbeidet og ved 
foreldresamtaler 

Arkivskap 

Medarbeidersamtaler Utviklingssamtaler, 
trivsel. Avklaring. 
Arbeidsoppgaver, 
refleksjoner og 
bevisstgjøring 

1 gang i året, 
vårhalvåret. Og i 
etterkant av 
uformelle samtaler 

Arkivskap 

Brukerundersøkelse, 
både til foreldre og 
personale 

1 gang i året 
istedenfor 
foreldremøte i mai. 
For personalet, ca 
annenhvert år 

Evalueringsskjema 
av inneværende år, 
til bruk som 
grunnlag for neste 

Arkiveres i permer 
på kontoret 

 

 

I Sonjatun barnehage dokumenterer vi på mange måter gjennom året: 

- Dagstavle 
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Hver avdeling har en tavle der de skriver litt om hvordan dagen har vært og viktige 
beskjeder. I tillegg har personale og foreldre/foresatte kommunikasjon hver dag. 

- Digital fotoramme 
Her viser vi bilder fra barnehagehverdagen 

- Månedsplan 
Hver avdeling skriver månedsplan. Her oppsummerer/evaluerer vi forrige måned, 
forteller om planer for videre arbeid og gir informasjon. 

- Alle med og TRAS. Dette er to skjema som vi fyller ut etter samtykke fra foreldrene. 
Her observerer vi barna og finner barnets styrker og ressurser. Vi dokumenterer hvor 
barnet er i sin utvikling og ser hvor vi kan støtte det ekstra for å komme videre i 
utvikling. Skjemaene er utgangspunkt for foreldresamtalene. Alle med ser helheten og 
tar for seg; Lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, språk og 
sosio/emosjonell utvikling. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) ser på 
språkutvikling hos barn. I tillegg har vi et skjema som heter MIO, som går på 
observasjoner av matematikken, individet og omgivelsene. 

- Barnesamtaler/barnemøter. Som en del av arbeidet med barns medvirkning vil vi ha 
samtaler med barna hvor vi får vite mer om hva de synes, og ønsker, ut fra tema vi 
velger. Dette kan f eks være om uteområdet og aktiviteter i barnehagen. 

- Hjemmeside. Det vil etter hvert bli lagd en hjemmeside hvor vi vil legge ut 
informasjon. 

- Bilder. Vi henger opp bilder fra hverdagen eller spesielle aktiviteter på avdelingene. 
- Barnas arbeider. Tegninger, malerier og ting barna har laget henges opp på veger for å 

dokumentere noe av det de gjør i barnehagen. Disse sendes hjem etter hvert. 

Vi vurderer jevnlig: 

- Temaer og aktiviteter 
- Arbeidet med barna 
- Læringsmiljøet 
- Barnas utvikling 
- Arbeidets utvikling 
- Barnehagens rutiner 
- Foreldresamarbeid 
- Personalsamarbeid 
- Arbeidsmiljø 

For å vurdere dette bruker vi: 

- Brukerundersøkelser i foreldregruppen 
- Medarbeiderundersøkelser 
- Medarbeidersamtaler 
- Samtaler og diskusjoner på avdelings- og personalmøter 
- Tilbakemeldinger/innspill fra SU og foreldre 
- Observasjoner 
- Samtaler med barna 

Pedagogisk dokumentasjon og vurdering 
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 ”Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som 
barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen” 
         Rammeplanen kap. 4 
 
Evaluering: Hva fungerer bra, hva kan vi bli bedre på? Hvordan har barna det? Hvordan har 
personalet det? Gjennom refleksjon og dokumentasjon skal vi få innsikt i hva som bør endres 
og hva vi ønsker å beholde. Det som fungerer kvalitativt godt skal vi bevare, og vi skal prøve 
å endre på det som bremser for kvalitetsutviklingen. Det skal settes av tid på personalmøter, 
avdelingsmøter og planleggingsdagene. Det skrives referat fra alle møter. 
 
Informasjonsbrev: Vi skriver et informasjonsbrev til foreldrene om hva som rører seg i 
barnehagen og barnegruppa. Dette utgis etter behov, 4-6 ganger pr år. 
 
Regelmessig observasjon: Å observere betyr å iaktta og undersøke hvordan noe forholder 
seg. Vi skal systematisk samle inn informasjon med fokus på samhandling. Vi observerer 
hvordan våre arbeidsmåter påvirker barna. Observasjonene skal danne grunnlag for 
refleksjon. 
 
Bruke TRAS for språkregistrering ved behov 
Enkle skjema for kartlegging av aktivitet 
Løpende protokoll av korte hendelsesforløp 
Skrive ned barnefortellinger 
 
Medarbeidersamtale: 1 gang i året. Styrer har medarbeidersamtale med de ansatte. 
 
Avdelingsmøter: Hver 14. dag har personalet møte på dagtid. Her blir nye planer og 
aktiviteter planlagt og de planene som er gjennomført evalueres.  
 
Personalmøter: Personalet har møter en gang pr måned på kveldstid, der det er tid for å 
samtale om arbeidet vi gjør, faglig utvikling, utveksling av informasjon om barn og 
hverandre, samarbeid m.m.  
 

 

 

Vedlegg 
- Progresjonsplan 
- Overgang barnehage-skole (sendt pr e-post) 
- Handlingsplan mot mobbing (sendt pr e-post) 
- Årshjul 

 

 

 

 

Ansatte: 
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Styrer Heidi Hole 100 % styrer (jobber 70 % administrativt + 30 % på 
avdeling (Skierri) 

Tore Johansen 100% pedagogisk leder 
Anne Kirsten 
Mienna 

100 % barne- og ungdomsarbeider/samiskspråklig 
assistent 

Torgunn Nilsen 50 % barne- og ungdomsarbeider 
May – Eva 
Bøklepp 

20 % assistent 

Skierri 
(samisk – 
norsk 
avd) 

Heidi Hole 30 % barnehagelærer 
Karin Merete 
Sivertsen 

100 % pedagogisk leder 
 

Monika Karlsen 100 % barne- og ungdomsarbeider 
Karin Anie 
Båtnes 

100 % assistent 

Selje 

Chhimi Dum 
Dukpa 

Lærling etter vekslingsmodellen. Vil være her i flere 
perioder i løpet av barnehageåret. Starter i uke 37. 

 

 

Kontaktinformasjon: 

 

Sonjatun barnehage 

Postboks 174 

9156 Storslett 

Besøksadresse: Sonjatunveien 23-29 

 

Telefon: 

Kontor: 77588395 

Selje: 77588396/40036205 

Skierri: 77588399/40035508 

 

e-post: sonjatun.barnehage@nordreisa.kommune.no 

 

Styrer/virksomhetsleder: Heidi Hole 
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1. Den kommunale forvaltning 
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
 
I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for 
kommunens barnehagevirksomhet. 
 

2. Formål 
Barnehageloven § l:  
 
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret 
i menneskerettighetene. 
 
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering." 
 

3.   Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.  
 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  
 
 

Dok.id.: 2013/430 
 

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
 Dokumenttype: 

Vedtekter 
Utgave 
6 

Skrevet av:  
Gørill Gulbrandsen, 
saksbehandler oppvekst 

Gjelder fra 
04.11.14 

Behandlet av:   
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04 
Kommunestyret, sak 002 /06, 22.06.06 
Kommunestyret, sak 044/ 07, 20.12.07 
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13 
Kommunestyret, sak 26/14, 12.06.14 
Kommunestyret, sak 39/14, 04.11.14 

Side nr: 
5 
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Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget. 
 
Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
 

4.  Opptak 
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 
skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 
om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret. 
 
Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer.  Rådmannen delegerer 
myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage. 
De private barnehagene har egne opptakskriterier. 
 
De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets. 
 
Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 
Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen.  Ved avvisning av klagen kan vedtaket 
klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. Brukerutvalget er 
siste klageinstans. 
 
Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå 
på venteliste hit. 
 
Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 
opp. 
 
Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette. 
 
Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn som er under tre år i det 
kalenderåret det gjøres opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det 
gjøres opptak, teller som en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom 
faginstans anser dette som nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven. 
 
Dersom det skulle bli ledige plasser i vårhalvåret, kan barn bli tatt opp i 3-6 års gruppe fra 
fylte tre år. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l 00 % av 
full plass tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager. 
 
 
Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en 
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det 
betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må 
oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.  
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5.   Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det ved hovedopptaket 
søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barnehageloven § 12 a. 
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting /utvidelse/reduksjon av plass kan 
prioriteres foran "nye barn". 
 
Følgende barn prioriteres ved opptak: 
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:  

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved 
sosiale/medisinske institusjoner. 
 

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten. 
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet. 
 

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: 
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller     
funksjonshemming.  
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet. 
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet. 
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune 

 
Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter 
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. 
 

6.   Leke- og oppholdsareal 
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne. 
 

7.   Oppholdstid/åpningstid 
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30.  Sonjatun barnehage har åpent fra 
kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag. 
 
Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 
inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. 
- Barnehagen er stengt fire uker om sommeren. 
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre  

og barn som trenger det. 
- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt. 
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00. 
 
 
I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet. 
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8.   Samisk barnehagetilbud 
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall 
søkere til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Ved hovedopptaket vil 
barn som er samisktalende evt. tospråklige og/eller har samisk tilhørighet prioriteres.  
 
Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være 
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage 
ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 
språk, kultur og identitet. 

 

9.   Betaling av barnehageopphold 
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes. 
 
Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.  
 
Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på 
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag. 
 
Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.  
 
I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et 
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime. 
 

l O. Permisjon fra barnehageplass 
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 
Klagen sendes kommunen. 
 
Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.  
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De kommunale barnehagene i Nordreisa 
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling 

18 plasser 
0-6 år 

Storslett barnehage Storslett 2 avdelinger 
34 plasser 

0-6 år 

Høgegga barnehage Storslett 4 avdelinger 
72 plasser 

0-6 år 

Sonjatun barnehage Storslett 4 avdelinger 
68 plasser 

0-6 år 

Leirbukt barnehage Storslett 3 avdelinger 
54 plasser 

0-6 år 

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

 

Private barnehager i Nordreisa 
Stranda barnehage Sørkjosen l avdeling O-6 år 

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling, 
utvidet 

O-6 år 

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling, 
utvidet 

O-6 år 

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage 

Tømmernes l avdeling O-6 år 

 
 
 
 
 

93



Post Nordreisa

Fra: biztalk@imdi.no

Sendt: mandag 27. februar 2017 14:53
Til: Post Nordreisa

Emne: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 21.02.2017

Vedlegg: tiIskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_22.02.2017_automatisk_141034646.docx

Til Norsktilskudd

Vedlagt er utbetalingsbrev for Norsktilskudd. For mer informasjon, logg på <fremtidig offisielt navn på lMpact_Tilskudd>

her (link til påloggingside).

Vi ber om at e-post og vedlegg videresendes til den ansvarlige for tilskuddet og til kommunens regnskapsavdellng.

Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares.

Med vennlig hilsen,

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

1
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A IMDi
lntegrerings- og

mangfoldsdirektoratet

Nordreisa 1942
Postboks 174

9151 Storslett
postmottakcbnordreisakommune.no

Dato: 27.02.2017 Fakturanr.: NORSK240217 Fakturadato: 27.02.2017

STATSBUDSJETTET  2016  —  KAP.  822, POST  60

TILSKUDD  TIL  OPPLIERING I NORSK  OG  SAMFUNNSKUNNSKAP  FOR
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  (IMDi) har utbetalt kr 3 474 100  i  tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen.
Beløpet er utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til  IMDi.  Utbetalingen er merket
Norsktilskudd — Persontilskudd.

IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomiavdeling.

Utbetalt tilskudd
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er
tilgjengelig på htt  :  www.imdi.no tilskudd norsktilskudd  .  For ytterligere informasjon om
grunnlaget for utbetalingen, se IMDinett.

Tilskudd for 1. kvartal Tilskuddsår Antall ersoner Tilskuddsbelø

Persontilskudd år  1 2016 14 Kr 446 600
+  Tllle for tilfl in 2016 10 Kr 147 538
-  Fradra for utfl in 2016 8 Kr -115 638

Sum ersontilskudd år  1 Kr 478 500
Persontilskudd år 2 2017 36 Kr 2 163 600

+  Tllle for tilfl in 2017 0 Kr  O

— Fradra for utfl in 2017 0 Kr  0

Sum ersontilskudd år 2 Kr 2 163 600
Persontilskudd år 3 2017 20 Kr 832 000
+  TIIIe for tilfl in 2017 0 Kr  0

-  Fradra for utfl in 2017 O Kr 0

Sum ersontilskudd år 3 Kr 832 000
Belø til utbetalin Kr 3 474 100

Tilskuddets formål og vilkår
Formålet med tilskuddet er å bidra til at kommunen oppfyller sin plikt til å tilby opplæring i norsk
og samfunnskunnskap til de med rett og plikt eller bare rett til opplæring etter introduksjonsloven.
Dette inkluderer også personer med slik rett som bor på asylmottak i kommunen. Loven skal
styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes— og samfunnslivet og deres
økonomiske selvstendighet. Kommunen skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger,
krav og retningslinjer som er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter.

Rapportering

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo lTollbugata 20, 0031 Oslo l Telefon: 24 16 88 00 l Telefaks: 24 16 88 01

E—post: post@imdi.no l Organisasjonsnummer: 987 879 696 l www.imdi.no95



a‘VIMDi

Introduksjonsloven pålegger kommunen å rapportere på gjennomført opplæring i  Nasjonalt
introduksjonsregister (NIR).

Kontroll og klageadgang
Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene gjennomfører opplæringen i samsvar med kravene i
introduksjonsloven med forskrifter.

IMDi og Riksrevisjonen kan foreta kontroll med at tilskuddet er benyttet i samsvar med
intensjonene for tilskuddet, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd.

Dersom tilskuddet er utbetalt på feilaktig grunnlag, vil det bli gjort en avregning. Tilsvarende
gjelder dersom det er utbetalt tilskudd for personer som kommunen ikke har oppfylt sin plikt til å
tilby opplæring til.

IMDis tildeling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og
eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til
definisjonen i forvaltningsloven (fvl) §  2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke
klageadgang på IMDis vedtak om tildeling eller tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere jf. fvl. §§ 3, første ledd og 28.

Kontakt med IMDi

Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes i det elektroniske supportsystemet IMDinett:
htt s: su ort.imdinett.no .

Med vennlig hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Sunniva Marøy (sign.)
fungerende økonomi- og tilskuddssjef rådgiver
Forvaltningskontoret

Dette dokumentet er elektron/"sk godkjent og trenger ingen signatur.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Linda Kristin  Selnes 77 64 22 56 08.03.2017 2016/7515  - 36  632.4

Deres dato Deres ref.
19.12.2016

px TOMA/1 5 , mldlwøvm

Nordreisa kommune »

Postboks 174 && Hk WOW/wap
9156  Storslett

Innvilget tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
—  høsten  2016

Fylkesmannen viser til kommunens søknad av  19.12.2016  og retningslinjer fra
Kunnskapsdepartementet for Kap. 225  post  64 i statsbudsjettet Tilskudd til opplæring til barn
og unge som søker opphold i Norge, gjeldende fra  27.5.2015.

Målet med ordningen er  å  bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner slik at
barn og unge som søker opphold i Norge, får grunnskoleopplæring og/eller videregående
opplæring, jf. opplæringsloven §§ 2-1, 4A-1  tredje ledd og 3-1 tolvte ledd. Tilskuddsmottakere
er kommuner og fylkeskommuner med ansvar for barn og ungdom som søker oppholdstillatelse
eller familiegj enforening.

Målgruppen for ordningen er barn og ungdom i alderen  6  —1 8  år med rett og/eller plikt til
grurmskoleopplæring som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og ungdom som
søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening og som har rett til videregående
opplæring. For ungdom  i  alderen  16-18  år gjelder tilskuddsordningen ut det skoleåret eleven
fyller  18  år. Dersom de mellom  16  og 18  år kun deltar på deler av opplæringen, skal det trekkes
en prosentvis andel av satsen etter faktisk opplæring.

Tilskuddet fastsettes på bakgrunn av antall personer i målgruppen som mottar grunnopplæring
organisert av tilskuddsmottaker den første i hver måned. Tilskuddet beregnes etterskuddsvis etter
en sats per måned per barn i 10 måneder per skoleår (4 mnd høst og 6  mnd vår) og utbetales hvert
halvår.

Fylkesmannen i Troms har vurdert Nordreisa kommune sin søknad på grunnlag av kriteriene
i retningslinjene og forutsetningene for ordningen, og kommunen får utbetalt tilskudd som Vist i
tabell under til kommunens kontonr.  4740  05  03954 medio mars  2017.

Utbetalingen merkes ”17 000—210—202”.

Beløp Tilskuddsmåned Antall elever

Søkt Godk'ent
September 6 6

Oktober 6 6

November 3 3

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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Desember 1 0

Sum  undewisnz'ngsmfineder  51 85  04,- kr 16 15

136  064,- Sum  søkt  tilskudd

127 560,- Sum odk'ent  tilskudd

Fylkesmannen har ikke innvilget tilskudd for desember måned for en elev da det ikke er

oppgitt at noen barn i gmnnskolealder har befunnet seg på asylmottak i kommunen i

beboerliste fra UDI.

I følge Statens bevilgningsreglement § 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. § 12 tredje ledd i

10V av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når

som helst føre kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Fylkesmannen

kan holde tilbake tilskudd dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt. Hvis det viser

seg at tilskuddet er utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres feil i

utregningen, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd

tilbakebetalt. Vi vil minne om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om

tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av

regnskapsdata og at tilskuddet skal iimtektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i

regnskapet.

Tildeling eller avslag på tilskudd etter disse retningslinjene er ikke et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven, og kan ikke påklages.

Etter fullmakt

Hilde Bremnes

utdanningsdirektør

Linda Kristin Selnes

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmannen i  Troms
Romssa Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode

Linda  Kristin Selnes 77 64 22 56 07.03.2017 2016/2611  -  22  632.4
Deres dato Deres  ref.

-  . u  UQKLNQ:

Nordreisa kommune

Postboks  174

9156 Storslett

Utbetaling av statstilskudd til opplæring i  finsk -høst  2016

Fylkesmannen viser til retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk,

grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 67, trådt i krafi 1. januar  2005,
Fylkesmannens tildeling av timer til opplæring i finsk skoleåret  2016/2017  av 20.12.2016,

samt registrerte timer i GSI.

Utbetalingen for høsten  2016  skjer på bakgrunn av tildelte timer fra Fylkesmannen i Troms,

samt kontroll av registrerte timer i  GSI.  Dersom det har vært reduksjon i antall timer til finsk

etter registering av timer i GSI, ber vi om at Fylkesmannen blir orientert om dette. Eventuelt

for mye utbetalt tilskudd kan avregnes på utbetaling for vår  2017  eller trekkes tilbake.

Omsøkte timer år kr. 541 837

Innvilgede timer etter kontroll mot GSI-tall 832

Utbetalt høst  2016  ((5/12) * (innvilget  *  541) 187 547,-

Til utbetaling vår  2017 ((7/ 12) * (innvilget  *  541) 262 565,-

Kr.  187  547 utbetales primo mars til Nordreisa kommunes kontonr.  4740  05 03954 for

høsten  2016.

Utbetalingen merkes: «Finskopplæring høst  2016»

I følge Statens bevilgningsreglement  §  10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf.  §  12 tredje ledd i

lov av 7. mai  2004  om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når

som helst føre kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Fylkesmannen

kan holde tilbake tilskudd dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt. Hvis det

viser seg at tilskuddet er utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres

feil i utregningen, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd

tilbakebetalt. Vi vil minne om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om

tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av

regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i

regnskapet.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64  20  00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannenno
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64  21  39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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Med hilsen (e.f)

Hilde Bremnes

utdanningsdirektør

Linda Kristin Selnes

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Side  2' av  4

100



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Janne Pedersen 77 64 22 52 13.03.2017 2017/2015  — 2 620

Deres dato Deres ref.  —  hämta/K 5

”« oWlub

Kommunene  i  Troms

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsordningen
«Systematisk identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn»

Fylkesmannen i Troms vil etter oppdrag fra Bufdir informere kommunene i Troms om
tilskuddsordningen «Systematisk identifikasj on og oppfølgning av utsatte barn».

Tilskuddsordningen er basert på erfaringer fra Modellkommuneforsøket som ble gjennomført i
perioden  2007  til 2014. Evaluering av forsøket viste at gode kommunale modeller bidrar til
samhandling og systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk
syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler.

]  2016  søkte færre kommuner enn forventet om tilskudd under ordningen. På bakgrunn av innspill fra
kommuner er regelverk revidert i 2017. Tilskuddsordningen er utvidet fra ett til to år, og kommunene
gis større mulighet til å arbeide med implementering av modellen. kompetanseutvikling. og styrking av
tiltak for identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i tjenestene. Kommuner som mottar tilskudd
mottar faglig bistand og veiledning fra Bufdir på utviklings- og implementeringsarbeidet under hele
prosjektperioden. Det gis også tilbud om nettverkssamlinger og digitale veiledningsprodukter.
Kommuner kan søke om inntil  1  million i tilskudd.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har forvaltningsansvaret for
tilskuddsordningen. og som ønsker at flere kommuner gjøres kjent med tilskuddsordningen.

Fristen for å søke om tilskudd er 3. april 2017.

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se

htt s://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke om tilskudd/Barn 00 ungdom/Tilskudd til s 'stemati

sk identilikas'on 02 o flU/

Med hilsen

Hilde Bremnes

utdanningsdirektør
Janne Pedersen

seniorrådgiver

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst— og www.fylkesmannen.no/troms
utdanningsavdelingen
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Side  2  av  2

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Dette brevet sendes pr. post til kommunenes postmottak, som bes videreformidle

informasjonen til aktuelle kommunale mottakere, herunder til ledere i kommunale helse- og
omsorgstjenester. Videre sendes brevet pr. e-post til kommunenes rådmenn og
barnevernledere.
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% Utdanningsdirektommt

. . Vår dato: Vår referanse:
Utdannlngsdlrektoratet 09 02 2017 2017/1643

Tlf: 23 30 12 00 Deres dato: Deres referanse:
E-pOSt: ost utdannin sdirektoratet.no

Fylkeskommuner, kommuner og grunnskoler

Føring av vitnemål og kompetansebevis  for  grunnskolen i
Kunnskapsløftet

Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige

grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan dere skal føre vitnemål for
grunnskolen. Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre
kompetansebevis for voksne i grunnskolen i punkt 10. Nedenfor gjennomgår vi ulike
elementer det er viktig å være oppmerksomme på når dere fører vitnemål og
kompetansebevis, og hvordan dere skal gjøre det i praksis. Dere finner også en oversikt
over alle merknadene (fagmerknader og vitnemålsmerknader) som dere kan føre på

vitnemålene.

Disse retningslinjene erstatter dermed retningslinjene dere fikk 26.01.2016, som også

tok for seg føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet.

Retningslinjene gjelder så langt de passer for frittstående grunnskoler.

De ulike kapitlene med sidehenvisning
. Oppsett av vitnemål og vedlegg 2
. Merknader 3

.  Føring av standpunkt— og eksamenskarakterer mv. 5

. Føring av fravær 9

. Elever med fritak 9

. Hjemmeundervisning og forsøk 14

. Elever med rett til særskilt språkopplæring 14

.Eiever som tar fag fra videregående nivå 15
10. Mer grunnskoleopplæring 16

11. Voksne 16

12. Regelverk for føring av vitnemål for grunnskolen 17

kOæxlONU'l-D—Ni—l
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1. Oppsett av vitnemål og vedlegg
Dere  skal  bruke blanketter som er  fastsatt  av Utdanningsdirektoratet. På  baksiden  er det
trykket  generelle opplysninger om vitnemålet.  Disse  blankettene kan dere bestille fra
www.udir.no bestillin . Blankettene finnes på  bokmål, nynorsk, samiske språk  og
engelsk.

Dere skal bruke  Times  New Roman i skriftstørrelse 11. Dere fører teksten ovenfra og
ned.  Disse  opplysningene skal være  med:

—  elevens navn og 11—sifrete fødselsnummer (i fet skrift)
—  året eleven har fullført grunnskoleopplæringen med følgende  tekst:  har  i <åååå>

fullført grunnskoleopplæringen
—  vurderingen i fag med standpunktkarakter, med tall og med bokstaver, sortert

alfanumerisk etter fagkode
—  eventuell eksamenskarakter og eksamensform
—  eventuelle fagmerknader og vitnemålsmerknader

Rekkef l eforf rin av fa
Dere  fører fag i  følgende rekkefølge på vitnemålet

- fellesfag
- valgfag

I  karakterrubrikkene fører dere karakterene både med tall og bokstaver.  I  tillegg til
eksamenskarakter fører dere eksamensform «S» (skriftlig) eller «M»  (muntlig).

Over  det første faget det gis vurdering i, fører dere en overskrift mellom stiplede linjer
med ledetekst om kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år
og merknader.

Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen fører dere
-  standpunktkarakter  i  orden og i  adferd
- fravær i dager og enkelttimer for hvert opplæringsår  (8., 9. og 10. trinn) på

vitnemålet
—  eventuelle vitnemålsmerknader
- sted, dato, skole og underskrift av to personer, en av personene må være rektor

eller den rektor bemyndiger. Dato føres på formatet <dd.mm.åååå>
- vitnemålsnummer, som føres på denne malen: <V><skolens

organisasjonsnummer><åååå><løpenummer  4  siffer>

Sted, dato, skole og to underskrifter skal alltid komme samme sted på blanketten nede  i

høyre hjørne.

Dere skriver vitnemålsnummeret sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret
genereres fortløpende per skole. Skriftstørrelse skal være 9.

Vitnemålet skal dere stemple med skolens stempel.

Karakter— og eksamensrubrikker som ikke fylles ut, føres med stiplet linje.

Vitnemål over to sider
Hvis all teksten ikke får plass på én side, fører dere vitnemålet over to sider på to
blanketter.

Under siste fag på side 1 skal det være en stiplet linje. På side 1 føres sted, dato, skole,
og to personer skal signere. Dere fører «Side  1  av 2» nederst til høyre under
underskriftene. Vitnemålsnummer føres på alle sider i vitnemål og vedlegg.

2
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Side 2  i  vitnemålet begynner med

-  elevens navn og fødselsnummer

- teksten «forts. fra side 1.»
—  en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om kode, fag,

standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og fagmerknader.

Deretter fortsetter fagene det er gitt vurdering i.

Etter siste fag som det er gitt vurdering i, fører dere en stiplet linje. Under denne linjen
fører dere avslutningen av vitnemålet på samme måte som for vitnemål på en side. Dere
fører teksten «Side 2 av 2» nederst til høyre under underskriftene.

Begge sidene på vitnemålet stemples med skolens stempel.

2. Merknader
En fagmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:

- Den gir opplysninger om faget utenom karakterer eller eksamensform.
- Den utdyper opplysninger om karakterer og/eller eksamensform.

- Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.

En vitnemålsmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:
- Den gir opplysninger som gjelder opplæringen generelt eller som gjelder hele

vitnemålet/kompetansebeviset.

- Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.
—  Den utdyper en fagmerknad.

Dere kan bare føre fag- og vitnemålsmerknader som er gitt av Utdanningsdirektoratet.

Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Dersom dere ifølge regelverket skal
føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som dere
mener gir den viktigste informasjon til lesere av dokumentet. I tillegg fører dere

vitnemålsmerknad VMM23 <<Jf. vedlegg». I vedlegget opplyser dere i slike tilfeller om

innholdet i den/de fagmerknaden(e) dere ikke fikk ført og hvilke fag og fagkoder dette

gjelder.

Fa merknader

Kode Merknad Kommentar
FAM01 Fritatt fra opplæring Brukes for elever som er fritatt fra

opplæringsplikt, elever med fritak fra

opplæring i skriftlig sidemål og elever som
bytter skole og som ikke får vurdering i  et

fa  .

FAM02 Fritatt fra vurd. med kar. Brukes for elever med fritak fra vurdering
med karakter i fag og for

minoritetsspråklige elever som begynner
opplæringen i Norge siste halvdel av et
0 lærin sår.

FAM03 Jf. Vedle

FAMO4 Eksamen annullert Brukes ved annullerin av eksamen

FAM05 Individuell o lærin s Ian

FAM21 Ikke vurderingsgrunnlag Brukes for elever som ikke får
standpunktkarakter på grunn av manglende

runnla for vurderin  i  fa .

FAM29 Eksamen ikke avlagt Brukes for elever som ikke møter til
eksamen og ikke har dokumentert fravær.

Brukes 0 så ved bortvisnin fra eksamen.
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FAM32

FAM39

FAM41

FAM44

FAM45

Forsøk, jf. oppl. § 1—4 Brukes for elever som deltar i

forsøksordnin er.

Dokumentert fravær Brukes for elever som ikke møter til

eksamen, men som har dokumentert

fravær.

Sprakoppl. <fagkode grunnleggende

norsk og/eller fagkode morsmål>
Fagkode etter at trinn og nivå for opplæring

er avsluttet ved utstedelse av

dokumentasjon. Kan både være en eller to
koder; ved to fagkoder skilles disse med
<</>>_

Aktuelle fagkoder  i  grunnleggende norsk:
NOR0703, NOR0706 og NOR0709.

Aktuelle fagkoder i morsmål: NOR0803,
NOR0806 O NOR0809.

Fritatt fra vurd. med kar. IOP Brukes for elever med IOP og fritak fra

vurderin med karakter  i  fa  .

Flere eks. enn krav, orcl. Løp Brukes for de elevene fra grunnskolen som

vil få flere eksamener enn det som er

kravet til et ordinært lø  .

Vitnemålsmerknader

Kode Merknad

VMM01 Fulgt opplæringen fra <ddmmåå>

VMM02 Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven

er itt i vedtak <ddmmåå>.
VMM03 Eleven er fritatt fra eksamen

VMMO4 Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for

grunnskolen

VMM13 Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for

runnskolen

VMM16 rsak til fravær dokumentert i vedlegg

VMM23 Jf. Vedle

VMM35 Valgfag brukt til fag fra videregående opplæring

3. Vedlegg

Kommentar

Brukes for minoritetsspråklige
elever som begynner opplæringen

i Norge siste halvdel av et

opplæringsår. Se også FAM02.

Brukes for elever som er fritatt fra

o lærin s likt. Se 0 så FAM02.
Brukes for elever med fritak fra

eksamen.

Brukes når elever eller foreldre
krever at fraværet blir

dokumentert.

Brukes når timer fra valgfag er

brukt til å ta fag fra videregående
o lærin .

Vedlegg til vitnemål for grunnskolen er et dokument som gir tilleggsopplysninger til det

som er ført på vitnemålet. Dere skal merke vedlegg til vitnemål med samme
identifikasjonsopplysninger som selve vitnemålet: navn, fødselsnummer og

vitnemålsnummer.

I retningslinjene beskriver vi når dere skal føre vedlegg. Dere skal ikke føre vedlegg i

andre tilfeller. Det skal framgå av fag— eller vitnemålsmerknad at vitnemålet har vedlegg.
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Vedlegg skal ha skolens stempel og dere skal føre de samme underskrifter som på
vitnemålet.

Når innholdet  i  vedlegget er ført av skolen, skal dere bruke ordinær blankett for
vitnemål. Dersom vedlegget er utstedt av annen instans, må skolen føre de nødvendige
identifikasjonsopplysninger som mangler og påføre skolens stempel og underskrifter på
vedlegget, ev. på baksiden av vedlegget.

4. Føring av standpunkt— og eksamenskarakterer mv.
Dere skal føre standpunktkarakterer i fag, i  orden og i adferd og eksamenskarakterer på
vitnemålet. Retningslinjene for føring av karakterer og aktuelle fagmerknader og
vitnemålsmerknader finner dere nedenfor.

Standpunkt- og eksamenskarakterer i fag
Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag
og skal føres på vitnemålet. Selv om opplæringen  i  et fag ble avsluttet før 10. årstrinn,
fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet. Karakterene gir
uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd ved avslutningen av opplaeringen  i
faget, slik den er beskrevet  i  Iaereplanen for det enkelte fag.

Forskrift til opplæringsloven  §  3-18.

Karaktergradene føres både med tall og bokstaver på vitnemålet:

6—seks 3—tre
5—fem 2—to
4—fire 1—en

For enkelte fag brukes vurderingsuttrykket «De/tatt» i stedet for tallkarakterer. Hvilke
fag dette gjelder, er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller  i  forskrift til
opplæringsloven. Det er ikke adgang til å bruke vurderingsuttrykket «De/tatt» i andre
tilfeller enn det som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller forskrift til
opplæringsloven.

Forskrift til opplæringsloven  §  3-4.

Elever  som  ikke  får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for
vurdering i fag

Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag»
(IV) i  rubrikken for standpunktkarakter. Imerknadsfeltet fører dere FAM21 «Ikke
vurderingsgrunnlag». Dere skal ikke føre tidligere halvårsvurderinger i faget på
vitnemålet.

Elever som ikke får stand unktkarakter å runn av man lende runnla for vurderin

Fellesfag

ENGOOIS  Engelsk I\' ------ -- \‘15 Ild-ce \m‘deringsgrmnflag

EXGOOIS  Engelsk muntlig IV ------ -- Vl)" [kl—za xwderlngsgnnmlag

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til
eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til
eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at
eksamenskarakteren blir fjernet.
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Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-37 andre ledd

Standpunktkarakterer  i orden  og adferd
Standpunktkarakterer  i  orden og ] adferd blir gitt ved avslutningen av 10. årstrinn.

Karakterer i orden og i adferd føres slik på vitnemålet:
. God

o  Nokså god
.  Lite god

Forskrift til opplæringsloven §§ 3—6 og 3-19 første ledd.

Eksamensform

For fag som har eksamen, skal eksamensformen føres på vitnemålet. Dere kan føre

følgende eksamensformer:

.  S (når eksamen var skriftlig)

.  M (når eksamen var muntlig)

Nærmere om valgfag

Elevene i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag fra 8. årstrinn. Det er mulig å ha totalt

tre valgfag i løpet av ungdomsskolen.

Reglene om individuell vurdering i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 gjelder også for

valgfag.

Elevene skal ha opplæring i valgfag hvert år. Sluttvurderingsordningen i valgfag er ulik

Sluttvurderingsordningen i alle andre fag. Eleven kan ha det samme valgfaget over flere

år eller velge ulike valgfag. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en
standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det

standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet.
Dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter

ved inntak til videregående opplæring.

Elever som har val t ulike val fa alle tre år

Valgfag

VALOOOI Sal og scene 5  fem ------ -— VIS

VALOO22 Telmologiipraksis 5  fem —————— —- VH

Elever som har hatt ett val fa alle årene

Valgfag

\‘ALOOOI Sal og scene 5  fem ------ —- VIS

Elever som har hatt samme val fa i to av årene 0 et annet val fa ett av årene

Valgfag

\‘ALOOOI Sal og scene 5  fem ------ -- Vif

VALOOZJ Teknologi i praksis 5 fem ------ -— VH

Elever som bruker tiden til val fa å alle årstrinn til å ta fa fra videre ående o lærin
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For elever som bruker tiden til valgfag på alle årstrinn til å ta fag fra videregående
opplæring, skal dere føre VMM35 «Valgfag brukt til fag fra videregående opplæring» på
vitnemålet.

Elever som bruker tiden til val fa til å ta fa fra videre ående

Fravær: S.n'inu:  6  dager  2  timer 9.!rinn: 0  dager  0  timer 10.trinn:  1  dager 3 timer

Iizigkzg bruit:  rilfagfi'a  videregående oppiærmg

Elever som har valgfag ett år, og som bruker tiden til valgfag de andre årene til å ta fag fra
videre ående

Valgfag

VALOO-lo Trafikk 5  fem ------ -- V13

Orden God Atferd: God

Fravær: S.trinn:  6  dager  2 timer 9.trinn:  0  dager  0  timer 10.trinn:  l  dager  3  timer

1?nn bruk: zäjägfi'a videregående opp.-”(ering

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-14  og 1-15.

Generelt om annullering av eksamen
Dersom Utdanningsdirektoratet har annullert eksamen som følge av formelle feil eller
andre årsaker, skal dere føre FAMO4 «Eksamen annullert» og VMM13 «Eksamen
annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Det samme gjelder dersom
Fylkesmannen, etter klage, har annullert eksamen som følge av formelle feil. Vedtak om
annullering skal i begge tilfeller være vedlegg til vitnemålet. Dere fører både
eksamenskarakter og eksamensform med stiplet linje.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-37, 5-10 og 5—11.

Annullering av eksamen som følge av fusk
Elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, mister
standpunktkarakteren. I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere stiplet linje og i
rubrikken for eksamenskarakter fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Dere fører
FAM04 «Eksamen annullert». Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for
eksamensform.

Annullerin av eksamen som føl e av fusk

Kode Fag Standpunkt-Eksamens—Eks— År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

ENGOOIS Engelskmmnlig -- IV M  Vif Eksamen annullen

Forskrift til opplæringsloven § 3-37 fjerde ledd.

Bortvisning fra eksamen
Dersom en elev blir bortvist som følge av at eleven på en eller annen måte hindrer eller
forstyrrer gjennomføringen av eksamen, er det ikke noe vurderingsgrunnlag for
eksamen. Dere fører «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for eksamenskarakter. I
merknadsfeltet fører dere FAM29 «Eksamen ikke avlagt». Dere fører
standpunktkarakteren i faget på vanlig måte. Dere fører fastsatt eksamensform i
rubrikken for eksamensform.
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Bortvisnin fra eksamen

Kode Fag Standpunkt—Eksamem—Eks- År  Merknader
karakter  karalder form

Fellesfag

EXGOOIZ  Engelsk 3  de IV S \‘15 Eksamen ikke anlagt

Forskrift til opplæringsloven § 3—36.

Avlyst eksamen
Eksamen kan bare avlyses som følge av force majeure. Force majeure er en hendelse

utenfor skolens, skoleeierens og elevens kontroll, som ikke kan forutses og som det ikke
kan forventes at skolen, skoleeieren eller eleven overvinner eller avverger virkningene

av. Eksempler på force majeure er streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort
tid før eksamen.

Dersom eksamen er avlyst, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter.
Dere fører fastsatt eksamensform  i  rubrikken for eksamensform. Dere fører også VMM04

«Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Årsaken til at eksamen ikke
er avholdt, legger dere ved i et vedlegg til vitnemålet.

Avl st eksamen

Kode Fag Standpunkt-Eluamens-Eky År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

.XIATOOlO Matematikk 4  fire -— S VIS

Fravær: 8.trinn:  5  dager 13  timer 9.trinn:  3  dager  l timer lO.trinn:  3  dager  l  timer

Eksamen m first. jf vedegq ri!  x :'memäifor grunnskolen

Forsla til tekst å vedle et ført av skolen å vitnemålets side 2

Avbrutt/ avlyst eksamen

Eksamen i matematikk skriftlig, fagkode .XIATOO 10ble ikke avholdt pga flom

Elever  som  ikke  møter til eksamen

Hvis eleven ikke møter til eksamen, samme hva grunnen er, fører dere «Ikke møtt» (IM)

i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for

eksamensform. Dere skal bruke FAM39 «Dokumentert fravær» for elever som har
dokumentert fravær. Dere skal bruke FAM29 «Eksamen ikke avlagt» for elever som ikke

har dokumentert fravær.

Elever som ikke møter til eksamen to eksem ler

Standpunkt— Eksamens- Eks-

Kode Fag karakter karakter form År Merknader

Fellesfag

ENG0012  Engelsk skriftlig 2-T0 IM S V15 Eksamen ikke avlagt
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Standpunkt- Eksamens- Eks-

Kode Fag karakter karakter form År Merknader

Fellesfag

NAT0010  Naturfa 2—To IM M V  1 5 Dokumentert  fravær

5. Føring av fravær
Dere skal føre fravær for 8., 9. og 10. årstrinn på vitnemålet. Dere skal føre fraværet  i
dager og timer. Enkelttimene regnes  i  60-minutters enheter. Enkelttimer skal ikke slås

sammen til dager. Fravær skal føres med tall, ikke stiplet linje, når eleven ikke har

fravær.

Eleven eller foreldrene kan kreve at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til
vitnemålet. Det vil da være foreldrene eller eleven som har ansvaret for å dokumentere
årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget. Dere skal bruke VMM16 «Årsak

til fravær dokumentert i vedlegg».

Førin av fravær

Fravær: 8.trinn: O dager 0 timer 9.trinn:  6  dager 0 timer 10.trinn: 2 dager 2 timer

Forskrift til opplæringsloven  § 3-41.

6.  Elever  med  fritak

Generelt  om  fritak
Elever  med  fritak  fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

vitnemål. Reglene for hvordan dere fører vitnemålene for disse elevene, sammen med de

aktuelle fagmerknadene og vitnemålsmerknadene finner dere her.

Opplæringsloven  §  2-1 fjerde ledd, forskrift til opplæringsloven §§ 1-5, 1-11, 3-20, 3—21, 3-22  og 3-23.

Elever som er fritatt fra opplæringsplikt
Dersom en elev blir fritatt fra opplæringsplikten fører dere en stiplet linje  i  rubrikken for

standpunktkarakter i faget/fagene eleven er fritatt fra. Dere skal føre FAM01 «Fritatt fra
opplæring» og VMM02  «Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven er gitt i vedtak
<ddmmåå>>>.

Elever som er fritatt fra 0 lærin s likten

Standpunkt- Eksa mens- Eks-

Kode Fag karakter karakter form År Merknader

Fellesfag

SAFOOlO Samfunnsfag -- ----- -- V15  Fritatt  for opplæring

Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven gitt i vedtak Sted og dato

141012.

Opplæringsloven  §  2-1 fjerde ledd.
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Elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål
Dersom  en elev er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål, skal dere føre «Fritatt» i
rubrikken for standpunktkarakter og FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Elever som er fritatt fra  o Iaerin i  skriftli sidemål

Standpunkt- Eksamens- Eks—

Kode Fag karakter karakter form År Merknader

Fellesfag

NOR0214 Norsk  hovedmål, skriftlig IV ----- —- V15 Språkoppl.  NOR0703
NOR0215  Norsk sidemål, skriftlig Fritatt ----- -- V15  Fritatt  for opplæring
NOR0216  Norsk muntlig IV ----- —— V15 Språkoppl.  NOR0703

Forskrift til opplæringsloven  §  1-11.

Generelt om elever med fritak fra vurdering med karakter i fag
Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i fag (f.eks. skriftlig sidemål), skal
dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter med FAM02 «Fritatt fra vurd. med

kar.». Se punkt  3  om vedlegg.

Elever med fritak fra vurderin med karakter i fa

Kode Fag Standpunkt-Eksamens—Eks— År Merknader
karakter karakter  form

Feliesfilg

NOR0215  Norsk sidemål Fritm ~~~~~~ —- \‘15  Fritatt  fra vurd. med kar,

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-20  — 3—24.

Føring av eksamen i norsk for elever som er fritatt fra skriftlig sidemål
Kandidater som er trukket ut i norsk, men som har fritak fra vurdering i skriftlig sidemål,
skal meldes opp i fagkoden  NOR1415  (som tilsvarer  NOR0214  og fritatt fra NOR0215).
Disse kandidatene skal skrive på hovedmålet sitt begge dagene, og oppgavesvarene skal
vurderes av samme sensor. Kandidatene får en samlet karakter. Fagkoden  NOR1415  skal
ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. Dere skal føre  NOR0214  Norsk hovedmål
og NOR0215  Norsk sidemål. Dere fører den samlede eksamenskarakteren i norsk
hovedmål i rubrikken for eksamenskarakter og stiplet linje i rubrikken for
eksamenskarakter i norsk sidemål.
Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for

eksamensform norsk sidemål.

Kandidater som har dokumentert fravær en av eksamensda ene
Kandidater som har dokumentert fravær en av eksamensdagene, skal ha karakter. Dere
skal føre eksamenskarakteren fra den gjennomførte eksamensdagen  i norsk  hovedmål i
rubrikken  for  eksamenskarakter  og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk
sidemål.
Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i  rubrikken  for
eksamensform norsk sidemål.
Det skal ikke føres merknad om fravær på vitnemålet.

Føring av eksamen i  norsk  for  elever  som er  fritatt  fra  skriftlig sidemål og for kandidater som har

dokumentert fravær en av eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål
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Kode Fag Standpunkt—Eksamens— Eks— År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

NOROQH Norskhovedmål -l fire 4  fire S  VIS

NOROJIS Norsk sidemål Fritatt ------ -- \‘15  Fritatt  fra vurd. med kar.

Kandidater  som har dokumentert fravær be e eksamensda ene
Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene skal ikke ha karakter.
Dere skal føre «Ikke møtt»  (IM) og FAM39  «Dokumentert fravær» på vitnemålet, på

0 .

samme mate som for elever som har dokumentert fravær. Dere fører karakter  l

rubrikken for eksamenskarakter  i  norsk hovedmål og IM i rubrikken for
eksamenskarakter i norsk sidemål. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for

eksamensform.

Kandidater som har dokumentert fravær be e eksamensda ene 0 er fritatt fra sidemål

Kode Fag Standpunkt—Eksamens—Eks— År Merknader
karakter karamer form

Fellesfag

NOROZH Norsk hovedmål 4  fire IM S \'15Dokumenten fravær

NOROZIS Norsk sidemål Fritatt —————— —— VIS Påtatt fra mrd. medkar.

Kandidater som har ikke—dokumentert fravær en av eller be e eksamensda ene

Kandidater som har ikke—dokumentert fravær skal ikke ha karakter. Dere fører «Ikke
møtt»  (IM) og FAM29  «Eksamen ikke avlagt» på vitnemålet. Dere fører IM i rubrikken for

eksamenskarakter i norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for  eksamenskarakter i
norsk sidemål.

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en eller begge eksamensdagene og er fritatt fra
sidemål

Kode Fag Standpunkt—Eksamens— Eks— År Merknader
karakter karakter form

Fellesfag

NOROZH Norsk hovedmål -l fire IM S  \"15  Eksamen ikke anlagt

NOROJIS Norsk sidemål Fritan ------ -— V15  Fritatt  fra vurd. med kar.

Kandidater som er ber rt av streik en av eksamensda ene

Disse kandidatene, kan når sensuren har falt velge om de vil beholde karakteren som blir

gitt etter en eksamensdag eller få eksamen annullert/avlyst av skolen. På vitnemålet
føres  VMMO4  «Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Dere fører

stiplet linje for både eksamenskarakter og eksamensform. Se også Avlyst eksamen under
pkt. 4.

Kandidater som er fritatt fra skriftli sidemål o berørt av streik en av eksamensda ene

Kode Fag Standpunkt-Eksamens— Eks- År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

NOROZI-l Norsk hovedmål 4  fire -- S VI:"

NOROZLq Norsk sidemål Fritatt ------ -- \‘15 Fn'tatt fra mrd. med kar
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Forskrift til opplæringsloven  §  3—22.

Elever  med  fritak  fra  vurdering med  karakter i  kroppsøvingsfaget
Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget, skal det føres
<<Fritatt>> i rubrikken for standpunktkarakter med FAM02 <<Fritatt fra vurd. med kar.».

Elever med fritak fra vurderin med karakter i kro søvin sfa et

Kode Fav Standpunkt-Eksamens— Eks- År Merknader
B

karakter karakter form

F ellesfag

KROOOZO  Kroppsøving Fritatt —————— —- VIS Fritatt fi'a vurd. med kar.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-20 og 3-23.

Elever med individuell opplæringsplan

Dersom foreldrene har bestemt at en elev med individuell opplæringsplan i et eller flere
fag ikke skal ha vurdering med karakter, skal dere føre <<Fritatt>> i rubrikken for

standpunktkarakter og FAM44 <<Fritatt fra vurd. med kar. IOP».

Elever med individuell o lærin s lan som har fritak fra vurderin med karakter i et eller flere fa

Kode Fag Standpunkt-Eksamens—Eks- År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

KROOOZO  Kroppsøving Fritatt ------ ~- VIS Fritatt fra mrd. med kar. IOP

Noen foreldre ber ikke om slikt fritak. Dersom den individuelle opplæringsplanen i slike
tilfeller avviker fra ordinær opplæring/kompetansemål i ett eller flere fag slik at det ikke

er grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal det føres «Ikke vurderingsgrunnlag»

(IV) i standpunktkarakter—rubrikken. Dere skal i tillegg føre FAM05 «Individuell
opplæringsplan».

Elever med individuell opplæringsplan (med avvik fra kompetansemål) som ikke har fritak fra

vurderin med karakter

Kode Fag Standpunkt-Eksamem—Eks- År Merknader
karakter karakter form

Fellesfag

RLEOOIO  Religiomlivssmogetikk IV ------ -- \‘15  Indin'duell  opplæringsplan

Når en elev har en individuell opplæringsplan i fag uten at det skal føres karakter, kan
dere føre opplysninger på et vedlegg om hvilken opplæring eleven har fått og hvilke av

de individuelle målene som er nådd. Dere fører da VMM23 <<Jf. vedlegg». Dette gjelder
bare dersom eleven/foreldre ønsker at dere skal føre et slikt vedlegg.

Forskrift til opplæringsloven  §  3-20.

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge
Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et

opplæringsår, er fritatt fra vurdering med karakter i fag dette skoleåret dersom
foreldrene ber om det. Dere skal føre <<Fritatt"i rubrikken for standpunktkarakter, med
FAM02 <<Fritatt fra vurd. med kar.» og VMM01 <<Fulgt opplæringen fra <ddmmåå>>>
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Minoritetss råkli e elever som n li har kommet til Nor e

Kode Fag Standpunkt—Eksamem— Eks— År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

NATOOIO  Naturfag Fritatt ------ -- VIS Påtatt fra  \urd.  med kar.

Fravær: 8.trinn:  0  dager  0  timer 9.trinn:  0  dager  0 timer 10.trinn:  l  dager  3 timer

Fm'gr  oppicvrmgenfi-a  :'501'15

Elever som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2—8,

der det er fastsatt at han eller hun skal få hele eller deler av opplæringen i et
innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden som han eller hun
er  i  innføringstilbudet. Eleven kan fritas fra både halvårsvurdering med karakter og
standpunktvurdering. Dere skal føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter, med
FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». Se også pkt. 8.

Minoritetss råkli e elever  i  innførin stilbud som er fritatt fra vurderin med karakter

Kode Fav Standpunkt-Eksamens—Eks— År Merknader
karakter karakter form

Fellesfag

NATOOIO  Naturfag Fritan ------ -- \‘15  Fritatt  fra mrd med kar

Forskrift til opplæringsloven § 3-21.

Elever  med  fritak  fra eksamen
Når rektor, etter søknad fra foreldrene, har fritatt en elev fra eksamen, skal dere føre

«Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 «Eleven er fritatt fra eksamen».

Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamensform.

Elever med fritak fra eksamen

Kode Fag Standpunkt-Eksamem—Eks- År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

MATOOIO  Matematikk 4  fire itatt S  V15

Fravær: 8.trinn:  5  dager 13 timer 9.trinn:  1  dager  I  timer 10.trinu:  3  dager  l  timer

Eieren erfi'iranfi'a  ehwnen

Forskrift til opplæringsloven § 3—24.

Elever  som  bytter skole
For elever som bytter skole (i Norge eller kommer fra utlandet) gjelder den vedtatte fag-

og timefordelingen for den skolen elevene til enhver tid går på. Det kan føre til at en elev

ikke får opplæring i et fag og eleven skal da heller ikke ha vurdering i faget. En
konsekvens av dette, er at eleven ikke får standpunktkarakterer. I rubrikken for

standpunktkarakteren fører dere i slike tilfeller en stiplet linje og dere fører fagmerknad
FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Dere skal ikke føre vitnemålsmerknad eller ha vedlegg til vitnemålet i slike tilfeller.
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Elever som bytter skole og ikke får standpunktvurdering i  et fag pga fag- og timefordelingen på de

ulike skolene

Kode Fag Standpunkt-Eksamem-Eks— År Merknader

karakter karakter form

Fellesfag

KHVOOIO Kunst  oghåndverk -— ------ -- VH Fn'tatt fra  opplæring

Forskrift til opplæringsloven  §  1-5.

7. Privat hjemmeundervisning og forsøk

Privat hjemmeundervisning

Elever som har fått privat hjemmeundervisning, har ikke rett til ordinært vitnemål.
Kommunen skal skrive ut en dokumentasjon om at grunnskolen er fullført. Se rundskriv
Udir-05—2013 Privat hjemmeundervisning:

htt  :  www.udir.no Re elverk Rundskriv 2013 Udir—05—2013—Privat—

h'emmeundervisnin

Opplæringsloven § 2-13.

Forsøk

Dersom elever deltar i forsøksordning, går det fram av Utdanningsdirektoratets
innvilgelse av forsøket om det skal gjøres avvik fra reglene om individuell vurdering som
får betydning for føring av vitnemålet. Da fører dere FAM32 «Forsøk, jf. oppl. § 1—4».
Dere skal også føre VMM23 «Se vedlegg» og legge ved en kopi av

Utdanningsdirektoratets innvilgelse av forsøket.

Se rundskriv Udir—3—2013 Forsøk etter opplæringsloven  §  1-4:
htt : www.udir.no Re elverk Rundskriv 2013 Udir-3-2013—Forsok—etter-

o larin sloven-—1-4

Opplæringsloven § 1—4.

8. Elever med rett til særskilt språkopplæring
Når skolen har fattet vedtak om særskilt språkopplæring, kan elevene få opplæring etter

læreplanen i grunnleggende norsk og etter læreplanen  i  morsmål for språklige

minoriteter. Når eleven har fått tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige
opplæringen i skolen, skal eleven ha opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk.

Skolen skal bare gi vurdering med karakter i norskfaget etter den ordinære læreplanen i

norsk.

Dersom eleven ikke har gått over til ordinær læreplan i norsk ved avsluttet

grunnskoleopplæring, skal dere likevel føre koden for det ordinære norskfaget.  I

rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) og FAM41

«Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål >>>. Der angir dere
etter hvilken læreplan den særskilte språkopplæringen er gitt og på hvilket språknivå i

læreplanen eleven avsluttet opplæring.

For fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål og minoritetsspråklige elever som
nylig har kommet til Norge, se punkt 6.

Elever med rett til særskilt språkopplæring
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Koch Fag Standpunkt-Eksamem— Eks- År  Merknader

karakter karakter  form

Fellesfag
XOROZ  1 4  Norsk hovedmål IV ------ - - V  15 Sprakoppl.XOR0703

XOROZIS Norsk sidemål Fn'tatt ------ —— VIS Fritatt fra \urd med kar.

XOR0216 Norsk mtmtlig, IV ------ -- VIS Språkoppl.NOR0703

Opplæringsloven  §  2-8. Forskrift til opplæringsloven  §  3—22.

9.  Elever  som tar fag fra videregående nivå
Elever på ungdomstrinnet som får opplæring i fag på videregående nivå, skal likevel ha
standpunktkarakterer i de tilsvarende grunnskolefagene.

Elever som følger opplæringen  i  fag på videregående nivå kan velge om de vil avslutte

tilsvarende grunnskolefag på 8., 9. eller 10. årstrinn. Det innebærer at eleven kan

avslutte grunnskolefaget før han eller hun starter med å ta fag fra videregående
opplæring. Eleven deltar i det ordinære eksamensuttrekket på 10. årstrinn det året de
avslutter faget. Dersom eleven ikke trekkes til eksamen i faget, er faget å regne som

avsluttet med standpunktkarakter. Selv om opplæringen i et fag avsluttes før 10.
årstrinn, fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet.

Elever på 10. årstrinn skal, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen  i
tidligere avsluttede fag, fortsatt være med  i  trekket på 10. årstrinn i de øvrige fagene.

Det betyr at elever som avlegger eksamen  i  ett eller flere fag før 10. årstrinn kan bli
trukket ut til eksamen i flere fag enn det som er kravet for elever i ordinært løp. For de

elevene fra grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært
løp, fører dere FAM45 «Flere eks. enn krav, ord. løp». Dette vil gjelde alle eksamener

som er tatt utover de som er obligatoriske; en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen.

Elever som på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring skal ha ordinært
vitnemål for fullført grunnskole.  I  tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd

kompetanse fra videregående opplæring. Det er den videregående skolen som skal

utstede kompetansebeviset.

På kompetansebeviset skal den videregående skolen føre fravær, jf. Retningslinjer for

føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring pkt. 8.1.
Karakterer i orden og oppførsel føres på vitnemålet fra grunnskolen.

Se rundskriv Udir-04—2013 Elever som tar fag fra videregående opplæring på

ungdomstrinnet:

htt  :  www.udir.no Re elverk Rundskriv 2013 Udir-04-2013-Elever-som-tar—fa —fra—
videre aende-o larin - a—un domstrinnet

Forskrift til opplæringsloven  §  1—15 og § 3-25 tredje ledd.

10. Mer grunnskoleopplæring
Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer

grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt

et vitnemål fra grunnskolen). Behovet for mer grunnskoleopplæring er knyttet til den

enkeltes mulighet til å fullføre videregående opplæring. Mer grunnskoleopplæring vil si at

deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene
dokumentert på grunnskolevitnemålet. Kommunen har ansvar forå skrive ut vitnemål.
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Deltakere som oppfyller vilkårene for mer grunnskoleopplæring skal følge forskriften
kapittel 4 om individuell vurdering i grunnskolen særskilt organisert for voksne. Dere skal

derfor føre på samme måte som for voksne i punkt 11.

Sluttvurderinger for disse deltakerne er standpunktkarakterer, realkompetansevurdering

og eksamenskarakterer.

I grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven kapittel 4A skal det ikke gis
halvårsvurdering i orden elleri oppførsel. Dere skal heller ikke føre fravær. Direktoratet

understreker imidlertid at dersom deltakeren har stort fravær, kan det føre til at læreren
ikke har grunnlag for vurdering. Det innebærer at deltakerens fravær likevel kan få

betydning.

Opplæringsloven § 4A—1.
Forskrift til opplæringsloven §§ 4—3, 4—11tl14—13, 4—14 til 4—17, 4—18  til 4—30 og 4—31tiI4-33a.

Lenke til veileder om mer grunnskoleopplæring;

htt s: www.udir.no re elverk-o -tils n finn—re elverk etter-
tema Minoritetss rakli e mer- runnskoleo larin -til-un dom---veileder

11. Voksne

Kompetansebevis
Voksne som har fått grunnskoleopplæring særskilt organisert for dem har rett til å få et
kompetansebevis. Kompetansebevis er dokumentasjon for grunnskoleopplæring etter

opplæringsloven kapittel 4A i de tilfellene der vilkårene forå få vitnemål ikke er oppfylt.

Kompetansebeviset skal vise standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd, og
godkjent realkompetanse. Kompetansebeviset skal føres på samme måte som vitnemål. I
overskriften fører dere: «Har gjennomført opplæring som omfatter».

Dere kan også skrive ut kompetansebevis som dokumentasjon på gjennomgått
opplæring i de tilfellene der deltakeren bare har fått opplæring i deler av et fag.

Deltakere som ikke fullfører faget på nivået der læreplanverket fastsetter at
standpunktkarakter skal gis, kan likevel ønske å få dokumentert sin kompetanse i faget.

Da skal dere føre den siste halvårsvurderingen med karakter som deltakeren har fått på
kompetansebeviset. Dere skal da føre FAM33 «Karakter gitt som halvårsvurdering».

Dersom den voksne bare har fått opplæring i deler av fag eller opplæringen avviker fra
læreplanen i ett fag slik at læreren ikke har grunnlag forå gi vurdering med karakter,

skal dere føre «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i standpunktkarakterrubrikken. Det
samme gjelder dersom den voksne bare har fått opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Merk at grunnleggende ferdigheter må knyttes til et fag og føres på fagnivå. Itillegg
fører dere FAM03 <<jf. vedlegg». På vedlegget til kompetansebeviset kan dere føre hvilken
opplæring den voksne har fått, og hvilke mål som eventuelt er nådd.

Dere skal bare føre den kompetansen den voksne har fått godkjent gjennom
realkompetansevurderingen. Det den voksne eventuelt ikke får godkjent i en

realkompetansevurdering, skal ikke føres på kompetansebeviset.

Forskrift til opplæringsloven  §  4-33a.

Vitnemål
Voksne har rett til å få grunnskolevitnemål når de har vurdering i fem av fagene som er
fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Når dere skal utstede grunnskolevitnemål for
voksne, fører dere VMM30 «Grunnskolefag for voksne dokumentert etter forskrift til
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opplæringsloven kapittel 4A>>. For øvrig skal dere bruke samme oppsett og blankett som

for ordinært grunnskolevitnemål.

Voksne kan få vurdering med godkjent  i  et fag som følge av realkompetansevurdering. I
slike tilfeller fører dere «Godkjent» i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18
«Realkompetansevurdert».  I  rubrikken år skriver dere halvåret den voksne ble

realkompetansevurdert. Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd og dere skal ikke

føre fravær. Disse rubrikkene skal dere fjerne.

Dere fyller ut vitnemål for voksne privatister på samme måte, men bare med

eksamenskarakter i de fagene som er tatt som privatist.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4—31 og 4—33.

Føring av eksamen i norsk for voksne som er fritatt for skriftlig sidemål

Se pkt. 6 avsnitt 5 til  8  over.

Forskrift til opplæringsloven § 4—15.

Fa  -  o vitnemålsmerknader som bare "elder for voksne

Kode Merknad

FAM18 Realkom etansevurdert

FAM33 Karakter itt som halvårsvurderin
VMM30 Grunnskolefag for voksne dokumentert etter forskrift til opplæringsloven

ka ittel 4A

12. Regelverket for føring av vitnemål for grunnskolen
Elever og voksne får vitnemål for grunnskolen som dokumentasjon for fullført
grunnskoleopplæring etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. For elever

viser vitnemålet til standpunkt- og eksamenskarakterer og fravær. For voksne viser

vitnemålet til eksamenskarakterer og eventuelle standpunktkarakterer.

Det er ikke mulig å forbedre grunnskolevitnemålet som privatist. Elever i grunnskolen

som mener at de trenger det, kan søke om et ekstra år med grunnskoleopplæring.

Elevene har imidlertid ikke rett til et slikt ekstra år. Det er kommunen eleven bor i som

behandler en slik søknad (med unntak for elever i private skoler uten rett til statsstøtte
og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for). Vurdering og vedtak om et år ekstra

må da gjøres før eleven har fått vitnemål fra grunnskolen.

Opplæringsloven: htt s: lovdata.no dokument NL lov 1998—07—17—

61? =0 l%C3%A6rin sloven
Forskrift til opplæringsloven (se  §  3-38 til § 3-41 for elever og § 4—31 til § 4—33 for

voksne): htt : lovdata.no dokument SF forskrift 2006—06—23—724

Elever i friskoler

For elever som har fått opplæring ved en frittstående grunnskole med rett til
statstilskudd er det friskoleloven som gjelder. For de fleste av disse skolene er det

fastsatt tilsvarende bestemmelser om dokumentasjon i friskoleloven og i forskrift til

friskoleloven. Vi viser ikke eksplisitt til disse bestemmelsene her, men tilsvarende regler

gjelder for elever i fri skoler.

Friskoleloven: htt s: lovdata.no dokument NL lov 2003—07—04—84

Forskrift til friskoleloven: htt s: lovdata.no dokument SF forskrift 2006—07-14—932
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For elever som har fått opplæring ved en privat grunnskole som er godkjent etter

opplæringsloven § 2—12 gjelder bl.a. kapittel  3  i forskriften om individuell vurdering.
Utdanningsdirektoratet kan ha fattet vedtak om unntak for enkelte utenlandske og
internasjonale skoler.

Forskrift til opplæringsloven § 3—1 og forskrift til friskoleloven § 3—1.

Elever  med  samisk  opplæring

Elever med samisk i fagkretsen skal ha vitnemål med både norsk og samisk tekst.

Annet regelverk
Skoleeier må påse at vitnemålsføringen skjer i samsvar med reglene i

personopplysningsloven.

Personopplysningsloven  :  http ://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000—O4—14—3 1

Henvendelser knyttet til innholdet i disse retningslinjene skal gå tjenestevei.

Med vennlig hilsen

Hilde Austad Anita Solheim
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi: Fylkesmennene
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkama’nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Solveig Bjørn 77 64 20 51 01.03.2017 2017/1804 - 1

Deres dato Deres ref.

Kommunene  i  Troms
v/bamehagemyndighet og skoleeiere

Tilbud  om  å  delta i kompetanseutvikling 2017- 2019 «Inkluderende
barnehage -og skolemiljø» — barnehage- og skolebasert
kompetanseutvikling med lærende nettverk.

Utdanningsdirektoratet tilbyr, på bakgrunn av bl.a. Stortingsmelding nr.  1 9 (2015-2016) Tid
for lek og læring-Bedre innhold i barnehagen og NOU  2015:2 Å  høre til— Virkemidler for et
trygt psykososialt skolemiljø, en kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolers og
eieres kompetanse i  å  fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og
andre krenkelser.

En del av denne kompetanseviklingen er tilbudet «Inkluderende barnehage-
og skolemiljø», barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk.

Høsten  2016  ble  6  fylker invitert til  å  delta på denne kompetansehevingen i puljel. Pulje  2  vil
gå over fire semestre, fra januar  2018  til desember  2019.  Inntil  7  fylker kan delta i pulje 2, og
Troms vil være ett av dem. Utdanningsdirektoratet vil gjennomføre en oppstartsamling høsten
2017  for de kommunene som blir plukket ut til  å  delta i pulje 2. Deltakerne på denne
samlingen vil være eiemivået i kommunene.

Fylkesmannen inviterer med dette inntil  5  kommuner til å delta i pulje 2. Tilbudet er for
kommuner som bamehagemyndighet og som skoleeier, samt en frittstående skole.
Målgruppen er barnehager og skoler som trenger noe støtte i arbeidet med bamehage— og
skolemiljø, men som har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid.

Kommuner som blir valgt ut til å delta, vil bli oppfordret til å involvere PP-tjenesten i
kompetanseutviklingen.

Kommunen som bamehagemyndighet kan delta med både kommunale og ikke—kommunale
bamehager. Kommunen definerer selv hvor mange barnehager og skoler i sin kommune som
skal delta i tilbudet. Hver kommune får en begrensning på 10 deltakere på nasjonale
samlinger. På disse samlingene forutsettes det at eiemivået er representert. Det er en
forutsetning at barnehagers og skolers deltakelse er frivillig. Det er viktig at målsetting,
grunnlaget for kompetanseutviklingen og forpliktelser ved å delta, er forankret hos
bamehagemyndighet, skoleeiere, barnehager og skoler før det søkes om deltakelse.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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Mål og innhold

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape og

opprettholde gode bamehage— og skolemiljøer, forebygge, avdekke og håndtere mobbing og

andre krenkelser. Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske

kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å

drive kvalitetsutvikling lokalt.

Hovedinnhold i tilbudet er:

. Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser

.  Utvikling og opprettholdelse av gode og trygge barnehage- /skolemiljø

'  Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid

Deltagere skal få mulighet til å:

. Utvikle kompetanse om hvordan utvikle og opprettholde et godt og trygt barnehage-

og/eller skolemiljø

. Utvikle kompetanse om hvordan forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre

krenkelser

. Øke sin kompetanse om hva som skal til for å oppfylle kravene i regelverket om

barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser

. F å veiledning og støtte i arbeidet med barnehage- og skolemiljø, fra lokal ressursperson

og på faglige samlinger

Videreutvikle et systematisk og målrettet samarbeid om bamehage- og skolemiljø

Utveksle erfaringer med andre

Videreutvikle egen praksis i den enkelte barnehage/ skole og på kommunalt nivå

Være med å utvikle gode modeller og samarbeidsformer for kompetanseutvikling knyttet

til barnehage- og skolemiljø, mobbing og krenkelser

Arbeidsform

Sentrale elementer i tilbudet er:

. Lokalt utviklingsarbeid i barnehage/skole: barnehage-/skolebasert kompetanseutvikling

. arbeid i lokale lærende nettverk

. nasjonale og regionale samlinger

. lokal ressursperson på barnehagemyndighet og skoleeiernivå.

Det vil være lokalt handlingsrom innenfor de felles rammene, og muligheter for å tilrettelegge

til lokale forhold.

Barnehage— og skolebasert kompetanseutvikling
En viktig intensjon er å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og

kompetanseutviklingen skal derfor primært foregå i form av barnehage- og skolebasert

kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk.  Barnehage- og skolebasert

kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en

utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med

barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. Deltakerne skal mellom samlinger

arbeide med aktuelle problemstillinger i sin praksis knyttet til regelverket og forebygging,

avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser. Det handler bl.a. om å få trent på

regelverksanvendelse, ferdigheter og ha arenaer for å vurdere og reflektere over egen praksis.
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Lærende nettverk

Arbeid i lærende nettverk har som mål å bygge strukturer og kulturer for organisasjons- og

praksisutvikling knyttet til barnehage-, skolemiljø og mobbing. Nettverkene skal være arenaer

for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. Arbeidet skal ta utgangspunkt i

konkrete eksempler fra praksis og støttes opp av relevant teori og forskning. Det må avsettes

tid til slikt samarbeid, og barnehagemyndighet og skoleeiere er ansvarlig for å lede

nettverkene gjennom sin(e) ressursperson(er). Fylkesmannen oppfordrer til  å  bruke

eksisterende nettverk som fungerer godt, der det er aktuelt.

Måten bamehagemyndighet, barnehager, skoleeiere og skoleledere organiserer

kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på vil være viktig både underveis og etter at

deltakelsen i det nasjonale tilbudet er avsluttet. Det kan være hensiktsmessig å benytte

eksisterende strukturer for kommunale og evt. regionale nettverk. Det er åpent for ulik

organisering av de lokale og evt. regionale nettverkene, men et felles prinsipp er at det skal

legges til rette for møteplasser på tvers av ulike deltagere og nivåer.

Nasjonale og regionale samlinger
Deltakere forplikter seg til å delta på en nasjonal og en regional samling i semesteret.

F ellessamlingene vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og erfaringsdeling fra deltakende

barnehagemyndighet og skoleeiere.

Ressursperson i minst 20 prosent stilling for barnehage og 20 prosent for skole
Kommunen som barnehagemyndighet utnevner en ressursperson i minst 20 prosent stilling

for hele perioden som på vegne av kommunen får ansvar for den bamehagebaserte

kompetanseutviklingen og arbeid i nettverk. Kommunen som skoleeier utnevner en

ressursperson i minst 20 prosent stilling for hele perioden som på vegne av skoleeier får

ansvar for den skolebaserte kompetanseutviklingen og arbeid i nettverk. Kommuner som blir

valgt ut til å delta i kompetanseutviklingen avgjør selv om de ønsker å ansette én person i

minst 40 prosent stilling som følger opp både barnehage og skole, eller om det er mer

hensiktsmessig å ha to personer i 20 prosent stilling med hvert sitt ansvarsområde.

Ressursperson for barnehage skal være ansatt i kommunen og drive utviklingsarbeidet lokalt,

både når det gjelder innhold og organisering. Ressurspersonen bør ha erfaring med å drive

utviklingsprosesser gjennom nettverk og ha kompetanse i barnehagepedago gikk. Det er også

mulig at ressurspersoner kan være knyttet til flere kommuner. Ved valg av ressursperson bør

bamehagemyndighet ta hensyn til at personene har relevant kompetanse og hvordan

personene kan fungere som ressurs også etter at det nasjonale tilbudet er avsluttet.

Skoleeiers ressursperson(-er) skal være ansatt i kommunen og drive utviklingsarbeidet lokalt,

både når det gjelder innhold og organisering. Personen skal følge opp nettverk og skolenes

utviklingsarbeid, samt bidra til at skoleeier fyller sine forpliktelser. Rektor har gjennom

kapittel 9A ansvar for det systematiske arbeidet på skolen og vil være ansvarlig for dette

arbeidet. Ressurspersonene bør ha erfaring med å drive utviklingsprosesser gjennom nettverk

og ha kompetanse i skolemiljø. Det er også mulig at ressurspersoner kan ha høyere

stillingsprosent og eventuelt være knyttet til flere skoleeiere. Ved valg av ressursperson bør
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skoleeier ta hensyn til at personene har relevant kompetanse og hvordan personene kan

fungere som ressurs i arbeidet med skolemiljø på skoler og skoleeiemivå også etter at det

nasjonale tilbudet er avsluttet.

Kommunen forplikter seg til at ressurspersonene deltar og bidrar på inntil åtte to-dagers

samlinger i løpet av perioden i regi av Utdanningsdirektoratet og/eller Fylkesmannen.

Ressurspersonen(-e) er kommunens faste representant på direktoratets samlinger, og vil være

avhengig av gode forankringsprosesser hos barnehagemyndighet og skoleeier i forkant og

etterkant av samlingene.

Organisering -  roller og ansvar

Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen, kommuner, bamehagestyrere og skoleledere har ulike

roller og ansvar i løpet av satsingsperioden. Kommunen har det overordnede ansvaret for

planlegging, gjennomføring og oppfølging lokalt.

Kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier er ansvarlig for å etablere og drifte de

lærende nettverkene, tilsette lokale ressurspersoner i 20 % stilling og drive utviklingsarbeidet.

Kommunen som barnehagemyndiglzet og/ eller som skoleeier skal:

' Utnevne en eller flere ressurspersoner som til sammen skal ha en stillingsprosent på

minimum 20 prosent for barnehage og 20 prosent for skole i hele deltakerperioden

'  i samarbeid med barnehagene og skolene utvikle forpliktende planer for faglig og
organisatorisk kompetanseutvikling

. vurdere behov for og eventuelt etablere samarbeid med høgskoler, universitet eller andre

fagmiljø om kompetanseutvikling knyttet til barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre

krenkelser

' arrangere lokal oppstartsamling, evt. i samarbeid med andre kommuner som

barnehagemyndighet og/ eller skoleeiere, der premissene for organisering og faglig

innhold presenteres. Hensikten er å skape en felles forståelse for innhold og målsetting

med kompetanseutviklingen

. veilede og støtte barnehager og skoler i arbeidet med barnehage— og skolemiljøet, bl.a.

gjennom ressursperson

. delta i aktuelle lokale og/eller regionale nettverk/samarbeid

' delta i direktoratets kompetanseutviklingsopplegg og møter

. sørge for erfaringsdeling i sin region

. rapportere om erfaringer og utviklingen til bamehager og skoler, samt bruk av midler

Skoleeiere og frittstående skoler skal i tillegg kartlegge skolenes miljø ved å bruke resultater

fra Elevundersøkelsen, og for eksempel Ståstedsanalysen, Spekter eller annet egnet

refleksjons- eller kartleggingsverktøy som grunnlag for planlegging og oppfølging lokalt.

Barnehagestyrer og skoleleder
Barnehagestyrer og skoleleder har det faglige og organisatoriske ansvaret for arbeidet på egen

barnehage/skole. Skoleleder har gjennom kapittel 9A ansvar for det systematiske arbeidet på

skolen og vil være ansvarlig for dette. Arbeidet skal inngå i skolens systematisk arbeid med

helse, miljø og sikkerhet (internkontroll), kvalitetsvurdering- og utvikling og skoleeiers

forsvarlige system.
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Økonomi
Utdanningsdirektoratet tildeler midler til barnehagemyndighet og skoleeier via

Fylkesmannen. Barnehagemyndighet og skoleeier disponerer midlene ut fra forhåndsdefinerte

kriterier. Kommunen skal bruke disse midlene til å dekke frikj øp/tilsetting av ressursperson

gjennom hele deltakerperioden, dekke reise og opphold i forbindelse med møter og samlinger

i  regi av Utdanningsdirektoratet ogeller Fylkesmannen, gjennomføre lokal oppstartsamling

og dekke utgifter til møter og samlinger i lokale nettverk underveis

Størrelsen på tilskuddet vil beregnes ut ifra bl.a. størrelse på kommunen og antall barnehager,

skoler og ansatte som deltar.

Rammene  for beregning av tilskuddet er:

Hver barnehagemyndighet som deltar kan få tildelt tilskudd på inntil  260.000  kr som skal

dekke hele deltakerperioden på fire semestre. Hver skoleeier som deltar kan få tildelt inntil

260.000  kr som skal dekke hele deltakerperioden. Kommuner som deltar både som

barnehagemyndighet og skoleeier kan altså motta imitil 520 000 kroner.

Midlene gjelder for hele deltakerperioden, og deltakelse krever derfor også en viss

egenfmansiering fra kommunen. Kommunen skal benytte midlene i løpet av deltakerperioden

på en slik måte at det gagner barnehagenes/skolens deltakelse.

Forutsetning for utbetaling av midler

Kommuner som blir valgt ut til å delta skal levere inn plan for kompetanseutviklingen til

Fylkesmannen. En slik plan skal bl.a. beskrive hvordan kompetanseutviklingen skal

organiseres, hvordan barn, elever og foreldre skal involveres i utviklingsarbeidet,

hvordan erfaringer fra arbeidet skal komme alle barnehager og skoler i kommunen til gode og

hvordan finansiering og gjennomføring av kompetanseutviklingen skal foregå i 2017 og 2018.

Kommuner som ønsker å delta i kompetansehevingen sender søknad til Fylkesmannen i

Troms innen 3. april  2017.

I søknaden må kommunen beskrive hvordan barnehagemyndigheten og skoleeier planlegger å

gjennomføre kompetansehevingen i tråd med intensj onen som er beskrevet i dette brevet.

Hvis kommunen deltar med færre enn tre barnehager og skoler, vil det trekkes i midlene som

utbetales. Kommunen må i søknaden oppgi navn på barnehager og skoler som de ønsker å ha

med i satsingen.

Med hilsen

Eivind Bratsberg

fungerende utdanningsdirektør
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Side G  av  6

Solveig Bjørn

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk  godkjent  og har  ikke håndskrevne  signaturer.
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NORDREISA  KOMMUNE

Helsetjenester 0T6

REFERAT FRA MØTET l UNGDOMSRÅDET 17.3.2017

Dato: 15. mars 2017

Klokkeslett: 12— 15

Møtested: Naika på Halti

Tilstede: leder Hermod Bakken, nestleder Anna Elisa, Marie Nyvoll, Scott Isaksen

Nordstrøm, Aimie Mikalsen, Christian HB Giæver, Ronja Dalsaune SætreEva Grethe

Pedersen sekretær.

Saksliste og innkalling godkjent

Sak 12/17 Orienteringssaker:

Hermod hadde en sak til ungdomsrådet. Det er en påminnelse om oppmøte i ungdomsrådet.

Han mener at alle som har forpliktet seg til å bli med i ungdomsrådet må stille på møtene og

være der møtet ut. Hvis de ikke ønsker å være med må de si fra og gi plassen til andre som vil

være med. Eva presiserer at vi hadde godt oppmøte nå den 15, men foreslår at vi fra neste

møte innfører at medlemmene må søke om permisjon ved å skrive på lapp og gi til Hermod

hvis de må gå før avtalt tid, slik som de må i andre politiske utvalg og møter. Det er og

selvsagt mulig å innkalle vara dersom noen ikke kan komme. For de som bor langt unna kan

vi prøve å nå via telefon eller skype på møter som er på ettermiddagen. Vi må ha 50 prosent

oppmøte for å kunne stemme over saker. Anna Elisa og Sigvart har noen ganger fremholdt at

det kan være problematisk å ha møter på dagtid på grunn av fraværsregelen på videregående

skole.

Hermod Bakken var i planleggingsmøte den 20/2.17, i forbindelse med påskelandsbymarked,

ungdomsrådet ble spurt om noen vil være med på videre planlegging, men ungdomsrådet

mente de hadde nok med aktivitetskvelden, så vi gir beskjed til Ida Wigdel om dette.

Christian Giæver fortalte litt fra aktivitetskvelden i Rotsund den 6. februar.

Ungdomskontakten måtte gi han gode tilbakemeldinger på at han klarte å styre aktivitetene så

flott, spesielt siden han måtte ta over en aktivitet som en annen skulle styre. Vi hadde brak

suksess, fullt oppmøte og motivert gjeng. Vi lærte noe om hvor viktig det er å ha en helt

detaljert plan over alt som skal skje, ellers mister man kontroll og det oppstår ukonsentrasjon

i gruppen. Vi må og ha en speaker på større arrangementer som gir tydelige beskjeder, som

stiller krav til de som skal delta angående regler, opprydding, oppførsel også videre.

Adresse: Telefon: Email:

9156 STORSLETT * 77 77 08 30 osrmotmkØbnordrei'sa.kommune.no

Telefax: Bankgiro: Org.  m‘. .'

77 77 07 02 47400503954 943 350 833M VA
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NORDREISA  KOMMUNE
Helsetjenester

Sak 13/17
Ungdomskontakten fortalte litt fra brukerundersøkelsen som ble gjort på Storslett skole i

Nordreisa. Den viser at mange ønsker å ha en aktiv fritidsklubb, vi jobber med å få gitt dette

som en orientering i helse og oppvekst utvalgene, og i formannskapet.

Sak  14/17

Søknad om å få midler til å kjøpe bordtennisbord, playstation og sj akk, som ble sendt til

BUKA manglet budsjett, og ungdomskontakten fant ut via reglementet at beløpet vi søkte på

var for høyt til å kunne avgjøres i BUKA. Nå har ungdomsrådet laget en bedre søknad og den

sendes til BUK. Vi må huske på å levere rapport og regnskap dersom vi får innvilget

søknaden.

Sak 15/17

Vi har utsatt saken om 16. mai til planleggingsmøte den 30.4. På grunn av planleggingen av

aktivitetskvelden, rakk ikke vi å avgjøre dette.

Sak 16717

Ungdommene tok selv tak i planleggingen av turneringen. Anna er sekretær for

arrangementet. Hermod skal ordne med alt av utstyr, innebandy køller, mål, ball, vester og

kanonball. Anna tar mot påmeldinger og påtar seg jobben med å annonsere etter vakter.

Lagoppsett, kjøkkenplanlegging, dommer, speaker planleggingen foregår den 30.4. Alle må

helst stille opp da.

Marie, Hermod og Scott skal gå i klassene og få reklamert, publisitet rundt turneringen og

oppfordre til påmelding. Scott skaffer fløyter. Aimie skal lage reklameplakat dersom det går

an å overføre data fra privat pc til skole pc. Christian, Ronja og Eva skal dra til

montessoriskolen og reklamere for ungdomsrådet og arrangementet. Vi prøver også å få

avtale med Straumfjordnes skole.

Sak17/17

Ingen saker under eventuelt.

Adresse: Telefon: Email:

9156  STORSLETT * 77 77 08 30 ostmoz‘mk@n0rdreisa.kommune.n.o

Telefax: Bankgiro: Org. nr.  :

77 77 07 02 4740.  0503954 943 350  833M  VA

128



gist %Elverlaé
l/LUPI —' 4am

M  '  Opp bul
Post  Nordreisa

Fra: Hege Liland
Sendt: torsdag 23. mars 2017 13:07
Til: Berit Fjellberg; Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Post

Kafjord; Post Kvænangen; Post lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post
Storfjord; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger

Emne: Protokoll møte RUST 14. mars 2017
Vedlegg: Protokoll fra møte i RUST 14.03.17.pdf

Hei, **

Sender dere protokoll fra siste RUST møte jf. RUST sine vedtekter.

Hilsen

HEGE LILAND
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT

Nord Troms Regionråd DA
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Tlf/ 480 61921
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Protokoll fra  møte i  RUST  14.03.17

Nordreisa, Pa  Taket  Kafé
Kl.  11.00  —  15.30

Deltakere

Nord-Troms ungdomsråd Runar Monsen, Kåfjord

Fag rådet

Eva Sakka, Skjervøy
Vilde Karlsen, Skjervøy

Lukas Mikalsen, Nordreisa

Anna Henriksen, Nordreisa

Carla Braastad Grape, Storfjord

Mia-Eline Kviteberg, Lyngen

Erlend Gamst, Lyngen
Malin Sollundjakobsen, Kvænangen

Miajohnsen, Kvænangen

Maria Figenschau, Storfjord

Gerd Steinsnes, Kåfjord

Eldbjørg Ringsby, Skjervøy

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen
Eva G. Pedersen, Nordreisa

Marit Boberg, Kvænangen

Adm. Nord Troms regionråd Hege Liland(referent)
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Fellessaker:

R  8/17 Godkjenning av
innkalling og saksliste

R 9/17 Orienteringer

R lO/l  7  Presentasjon UFR

R ll/l  7  Bruk  av sosiale  medier

R  12/17 Arbeid  med ny logo

R  13/17  Rekrutteringsfilm

R  14/17  Særutskrift SUR, valg av

ny representant

R  15/17  Regnskap og årsrapport

Fagradet:

F  4/1 7 Orienteringer

F 5/17
Kompetansehevingsprogram

F  6/]  7  Dato for valg av

representant til  RUST

Nord-Troms ungdomsråd:

U 5/17  Utarbeidelse av
retningslinjer ved bruk av sosiale
medier

U  6/l  7  Ansvarsdeling ved bruk
av sosiale medier

U 7/17  Rekrutteringsfilm

U  8/17  Eventuelt
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Fellessaker  RUST:

R 8/17  Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Saksliste:

R 9/17 Orienteringer

R  10/11  Presentasjon Ungdommens Fylkesråd i Troms ved Victoria Figenschou
Mathiassen

R  11/17  Bruk av sosiale medier

R  12/17  Arbeid med ny logo

R  13/17  Rekrutteringsfilm

R  14/17  Særutskrift av Storfjord ungdomsråds sak 07/17 Valg av ny
representant til RUST

R  15/17  Regnskap og årsrapport  2016

R 8/17  GODKJENNING  AV  INNKALLING, SAKSLISTE  OG PROTOLL

Vedtak:

Innkalling og saksliste for møtet godkjennes. Protokoll fra møtet  06.01.17  og
23.01.17  godkjennes.

R 9/l  7 ORIENTERINGER

. Siste nytt i kommunenes ungdomsråd

.  Vedtak 16. mai arr.
o  Status Prøv sjøl fondet
o  Karrieredag i Nord-Troms
o  Ung data undersøkelse i Nord-Troms

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

R  10/11  Presentasjon Ungdommens Fylkesråd i Troms ved Victoria Figenschou
Mathiassen

Nestleder Victoria snakket om hvem Ungdommens Fylkesråd er, og hva UFR kan
bidra med til ungdomsrådene. Hun opplyste om at  RUST  kan løfte saker til UFR, som

RUST Regional ungdomssatsing i Troms

Adr.: Hovedveien  2.9151  Storslett ,  .  .  .. . ..  — .  .
Tlf.: 918 13 803

E-post: rustiä'ntromsno

Følg oss på Facebook: RUST - regional

ungdomssatsing i Troms

'O'I '!
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ved hvert Fylkesting har 20 minutter taletid. RUST kan også sende to representanter

til å delta på Ungdommens Fylkesting.

Vedtak:

Informasjonen tas til etterretning. Dersom RUST ønsker å løfte noe til UFR for
fremtiden lager RUST et vedtak på hva ungdomskonsulenten lager en uttalelse på.

R 11/17  SOSIALE  MEDIER

. Retningslinjer ved bruk av sosiale medier

. Ansvar ved bruk av sosiale medier

Vedtak:

Ungdomsrådet lager et utkast til retningslinjer ved bruk av sosiale medier. De lager

også en ansvarsfordeling på hvordan mediet skal benyttes ut 2017.

R  12/17 Arbeid med ny logo

Arbeidsutvalget Ia frem ideprosessen og ønsker til logo. De oppmuntret til
diskusjon og muligheter for innspill.

Vedtak:

Ny logo til RUST lages ut i fra ideer og innspill presentert av Arbeidsutvalget.

R  13/17 Rekrutteringsfilm

Det er bestemt at det skal lages en rekrutteringsfilm til RUST. Noe filming ble gjort
under dette møtet. Ideprosessen så langt og ønsker til film ble lagt frem.

Vedtak:

Ungdomsrådet kommer med forslag til innhold og hvordan filmen kan bygges opp.

R  14/17 Særutskrift av Storfjord ungdomsråds sak 07/17: Valg av ny

representant til RUST

Ingen ønsker å stille til valg som vara fra Storfjord kommune. RUST må avgjøre om
de ønsker å sende en henstilling til Storfjord Ungdomsråd om å behandle saken på
nytt eller om rådet synes det er ok med en representant for lite ut året.

RUST Regional ungdomssatsing i Troms

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett I .  .  .. . .. ; .  .
Tlf.:91813 803
E—post: rustfäntromsno

Følg oss på Facebook: RUST  —  regional

ungdomssatsing i Troms

L... ..
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Vedtak:

RUST vedtar at Storfjord Ungdomsråd må behandle saken på nyttjf. RUST sine

vedtekter om to representanter til RUST fra hver kommune. Regional
ungdomskonsulent sender en henstilling til Storfjord Ungdomsråd.

R  15/17 Regnskap og årsrapport 2016

Vedtak:

Regnskap og årsrapport tas til etterretning.

Nord-Troms un domsråd:

U 5/17  Utarbeidelse  av  retningslinjer  ved bruk av sosiale medier

Vedtak:

Forslag til retningslinjer lyder som følger:

Bilder blir ikke slettet fra år til år
Man bytter passord hvert år

Hvert nytt råd blir gjort kjent med retningslinjene
Man må alltid spørre alle på bildet om de vil at det skal bli lagt ut
Viktig med variasjon i bildene og innleggene
Formål om å legge ut noe fra hvert arrangement og møte, i hver kommune
Alltid svare på spørsmål og kommentarer

Ikke legg ut bilder du vil angre på. BRUK NETI'VETT
Det er aldri lov å uttale seg i nød— og krisesituasjoner
Pass på opphavsrett, gi cred til de som har tatt bildet

Aldri del konfidensiell informasjon

Om det oppstår diskusjon skal det tas opp med hele rådet over Facebook.

Rådet må bli enig hvordan man skal forholde seg videre

Bruk ikke mer enn  4  hasttaggs
Bruk alltid hashtaggen: #unginordtroms

U 6/17 Ansvarsfordeling ved bruk av sosiale medier

Vedtak:

Ansvarsfordeling ved bruk av sosiale medier ut 2017 ser følgende ut:

Vilde Marie Karlsen, Skjervøy

Mia-Eline Kviteberg, Lyngen

RUST Regional ungdomssatsing i Troms
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett ,  . . .. . .. . . .
Tlf.: 918 13 803 ,._.  ,  ..

E—post: rust'ä'ntromsno

Følg oss på Facebook: RUST — regional

ungdomssatsing i Troms
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Alle har likevel et ansvar og regnes som delvis ansvarlige.

U 7/17  Rekrutteringsfilm

Vedtak:

Ansvarsfordeling ved filming frem lyder som følger:

Hovedansvarlig: Carla Grape

Kåfjord: Runar Monsen

Storfjord: Carla fikser

Skjervøy: Vilde Karlsen

Kvænangen: Malin Solundjacobsen

Lyngen: Mia-Eline Wille Kviteberg

Nordreisa: Anna Elisa Henriksen

Forslag til oppbygning av rekrutteringsfilm lyder som følger:

Filmen starter med en presentasjon fra kommunene og hvert ungdomsråd. «Hei vi e

.....  ungdomsråd». Hver kommune får ca. 20 sek. Man filmer fra møter,
arrangementer og lignende. Husk å filme med telefonen vannrett. Etter hver
kommune er presentert, presenteres RUST. Dette ved klipp fra møter og

arrangementer i regi av RUST.

Sang i bakgrunn; artist/ band fra Nord Troms. Forslag som er kommet inn er
Resirkulert. Viktig med tillatelse.

U 8/17 Eventuelt

Det foreslås å servere vegetarmat på RUST møtene fremover. Enten på hvert møte,
annet hvert møte eller at halvparten av maten som serveres alltid er vegetar.

Vedtak:

Saken tas opp på neste RUST-møte hvor både ungdomsråd og fagråd er samlet.

Flertallet i ungdomsrådet ønsker at halvparten av maten som servers skal være
vegetar på hvert møte.

RUST Regional ungdomssatsing i Troms
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett .  .  ., .. . .. .  .
Tlf.: 918 13 803
E-post: rustcä'ntromsno

Følg oss på Facebook: RUST — regional
ungdomssatsing i Troms
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Fagrådet:

F 4/17  Orienteringer

. Rådmannsutvalg: Deltakelse  i  Fagrådet

Saken tas til orientering.

F 5/17 Kompetansehevingsprogram

Det ble kort informert om  status  for midler til kompetansehevingsprogram. Det ble
også  drøftet hvordan man  skulle bruke disse midlene  og hva som skulle være

fokusområde til programmet.

Følgene forslag er kommet frem i denne prosessen:

.  lntegrere barn  på flukt

. Fokus på resultat av Ungdata undersøkelse. Gi de som jobber med ungdom

verktøy til å håndtere hva som måtte fremkomme

o  Inspirasjonsdag mellom kommunene i Nord-Troms hvor man kan ha
erfaringsutveksling om gode resultater og ideløsning der det trengs

o  Hvordan fange opp barn som er blitt utsatt for overgrep

. Nett vett på sosiale medier

Vedtak:

Det ble flerstemmig vedtatt å bruke resultater fra Ungdataundersøkelsen som
grunnlag for et kompetansehevingsprogram. De som jobber med barn og unge skal
få verktøy til å håndtere det som måtte fremkomme av negative resultater.

F 6/17  Dato for  valg av representanter til RUST

Nye ungdomsråd og representanter til  RUST  velges innen 15.0ktober i alle
kommunene. Det ble av saksordfører stilt spørsmål om det finnes en mulighet for å
fremskynde denne datoen. Tilbakemeldingen fra fagrådet var nei. Grunnet
rekruttering til ungdomsrådene på høsten er 15. oktober den tidligste datoen det
kan Ia seg gjennomføre å velge representanter til RUST.

Vedtak:

Fagrådet vedtar at valg av representanter til  RUST  gjennomføres som etablert
praksis. Til neste RUST—møte skal fagrådet undersøke om det kan vil være
hensiktmessig å flytte  RUST  sin valgdatoen til nyåret, slik at  RUST  følger et
kalenderår og ikke et skoleår.

RUST Regional ungdomssatsing i Troms

Adr.: Hovedveien 2,  9151  Storslett .  . .. .. .  .  . .  .
Tlf.: 918 13 803
E-post:  rust’fi'ntromsno

Følg oss på Facebook: RUST - regional
ungdomssatsing i Troms
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Møte hevet kl. 15.15

Referent,

Regional ungdomskonsulent

Hege Liland

RUST Regional ungdomssatsing i  Troms
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf.: 918 13 803
E-post: rustiä'ntromsno

Følg oss på Facebook: RUST  —  regional

ungdomssatsing i Troms
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DET KONGELIGE  BARNE- 79%
OG  LIKESTILLINGSDEPARTEMENT  Du > Mva (B

Statsråden Qs? -

'  “WM

Kommunene

Deres ref Vår ref Dato

17/892— 17.03.2017

Informasjon  til kommunene om tiltak mot vold og overgrep

Som barne- og likestillingsminister er  kampen  mot vold og overgrep mot bam høyt prioritert.
Vold er et betydelig samfunnsproblem og et folkehelseproblem. Arbeidet for  å  forebygge og
bekjempe vold og overgrep må prioriteres høyt. Dette er en investeringi alles fremtid. Derfor
fremmet regjeringen høsten 2016 en Opptrappingsplan mot vold og overgrep. Planen kan
leses på Egg—gens nettsider.

Alle lever og bor i en kommune. Kommunene har derfor en viktig oppgave når det gjelder å
forebygge, avdekke og avverge vold, samt å gi støtte og behandling til dem som trenger det.
Helhetlig hjelp forutsetter i tillegg et godt samarbeid på tvers av sektorer og tjenester.
Kommunene står sentralt i dette arbeidet og har et ansvar for å samordne sine tjenester. Det er
Viktig at politisk og administrativ ledelse påser at de som jobber med barn og unge hver dag,
har tilstrekkelig kompetanse til å snakke med barn. Det er også viktig at de har kunnskap om
hvor barn kan få hjelp, og hvor de som er bekymret kan henvende seg. Nedenfor følger
informasjon som kan være nyttig i det lokale arbeidet mot vold og overgrep.

Stine Sofie Senteret

En av regjeringens målsetninger er  å  styrke tilbudet til voldsutsatte barn. Med dette ønsker jeg

å gjøre alle norske kommuner oppmerksomme på et nyetablert tilbud som heter Stine Sofie

Senteret, som er verdens første mestringssenter for voldsutsatte barn. Stine Sofie Senteret ble

åpnet i 2016, og er lokalisert i Grimstad. Senterets hovedmål er å styrke voldsutsattes barns

motstandskraft, og bidra til økt mestringsfølelse og livsglede. Senteret dekker kostnader

knyttet til reise og opphold. Regjering og Storting har sammen bevilget midler til senterets

opprettelse og videre dn'fi. Dere kan lese mer om tilbudet på län->: 'rstinesotiesstiftelsenor.

Nyforslmfi om fysisk sikring i krisesentertilbudet

Akersgt. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 95 22

Org. nr.: 972 417 793
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Bame— og likestillingsdepartementet har fastslått en ny forskrift om fysisk sikring i

krisesentertilbudet, tilgjengelig Egg. Forskriften konkretiserer kravene til fysisk sikkerhet i

krisesenterilbudet. Hensikten er å sikre både ansatte og brukere, inkludert barn. Forskriften

fastsetter både en minstestandard (porttelefon og overvåkningskamera, sikre dører med

sikkerhetslås, sikre vinduer, skjermet innsyn) og sikkerhetstiltak som bør settes i verk (sluse

ved inngang til krisesenteret, skjermet uteområde, innbruddsikre glass, mv.). Forskriften

pålegger i tillegg krisesentrene å kartlegge brukernes trusselbilde slik at individuelle

sikkerhetstiltak kan iverksettes. Forskriften fastslår at dersom den fysiske sikringen ved

krisesenteret ikke er godt nok til å beskytte brukeren, skal kommunen, i samarbeid med lokalt

politi, flytte brukeren til et annet sikkert krisesentertilbud.

Tilskuddsordning for oppfølging av utsatte barn
Tilskuddsordningen Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn har
som mål å styrke det lokale arbeidet med å identifisere og følge opp barn av rusmisbrukere og
psykisk syke. Regelverket er nå endret slik at kommuner kan søke om større tilskudd enn
tidligere, og benytte midlene over en lengre tidsperiode. Årets søknadstiist er 3. april.
Regelverk, informasjon og veileder om hvordan dere kan søke på ordningen, finnes på

år!—färS—nästder-

Med hilsen

tilsats)

Kopi:

KS

Fylkesmannsembetene

Barne-, ungdoms— og familiedirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Helsedirektoratet

Side  2

139



Post Nordreisa

Fra: Karoline Paulen <karoline.paulen@bufdir.no>
Sendt: tirsdag 21. mars 2017 13:52
Kopi: Mari Ommundsen
Emne: Utlysning av midler 2017  — Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Barne—, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut om lag 13,4 millioner kroner til Støtte til oppfølgings- og

losfunksjoner for ungdom for 2017. Tilskuddsordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere

oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og

mestring, og skal gjennom det bidra til å

- bedreskoleprestasjonene

—  øke gjennomføringen ivideregående opplæring.

Kommunene kan få støtte til å ansette personer (loser) som skal ha ansvar for å gi ungdom oppfølging, hjelpe

ungdommene i kontakt med nødvendige hjelpetjenester og bidra til at hjelpen som gis i skolen eller av andre aktører er

tilrettelagt.

Fullstendig informasjon om tilskuddsordningen finnes på Bufdirs nettsider

Se også regelverk for ordningen Rundskriv 15/2017 og søknadsskjema

Frist for å søke midler er satt til 21.04.2017.

Nytt søknadssystem

Bufdir tok i 2016 i bruk et nytt søknadssystem. Vi lyser nå ut denne ordningen i det nye systemet. Vi har laget en

hjelpeside med informasjon om systemet og hvordan innsending og oppfølging av søknader nå vil fungere: hjelpeside.

Ta kontakt med Bufdir dersom dere trenger assistanse. Nederst på hjelpesiden finner dere telefonnummer og e-

postadresser til kontaktpersoner i Bufdir som kan gi hjelp og veiledning i bruk av det nye søknadssystemet.

Kontaktpersoner for LOS i Bufdir

Karoline Paulen:

karoline.paulen@bufdir.no

466 18 784

Mari Ommundsen:

mari.ommundsen@bufdir.no

466 19 567

Vennlig hilsen

Karoline Paulen

Rådgiver

Tilskuddsseksjonen

Barne—. ungdoms»

og familiedirektoratet

Besøksadr.: Stensberggt. 27, Oslo
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Svein  Arild  Jakobsen 77 64 22 53 14.2.2017 2016/6223 -  10 321

Deres  dato Deres ref.

Nordreisa  kommune

Postboks 174

9156 Storslett

Oversendelse av tilsynsrapport etter tilsyn med Nordreisa kommune/Storslett skole -
frist for retting

Fylkesmannen  i Troms  sendte  20.12.2016  foreløpig tilsynsrapport til Nordreisa kommune/ Storslett
skole.  Den  foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven  §  16. Nordreisa

kommune ble gitt frist til 13.1.2017 for å uttale seg til den foreløpige rapporten. Det ble avholdt
Sluttmøte på lyd-bilde 10.1.2017 der  Fylkesmannens  foreløpige vurderinger, konklusj oner og varslede

pålegg i den foreløpige rapporten ble gjemiomgått.

Fylkesmannen i Troms mottok 12.1.2017 Nordreisa kommune/Storslett skole sine uttalelser til den

foreløpige tilsynsrapporten. Disse er blitt gjennomgått og kommentert/vurdert i rapporten.

Fylkesmannen i Troms har likevel sett det nødvendig å opprettholde de fleste av de varslede
påleggene.

Vedlagt er endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Troms sitt tilsyn med Nordreisa
kommune/ Storslett skole. I tilsynsrapporten er Nordreisa kommune gitt frist for å rette lovbrudd som

er avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven  §  60 d. Fristen er 14.5.2017. Innen denne fristen må

Nordreisa kommune erklære til Fylkesmannen i Troms at det ulovlige forholdet er rettet og samtidig

redegjøre for hvordan dette er gjort.

Dersom lovbruddene ikke blir rettet innen 14.5.2017 Vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting med

hjemmel i kommuneloven § 60 d.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner framkommer av den vedlagte tilsynsrapporten.

Etter fullmakt

Eivind Bratsberg

fagansvarlig

Svein Arild Jakobsen

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset. Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Postboks  6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannenno/troms

utdanningsavdelingen
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkama’nni

TILSYNSRAPPORT

Skolens arbeid med elevenes utbytte

av opplæringen

Nordreisa kommune  —  Storslett skole
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Sammendrag

Tema  og formål

Felles nasjonalt tilsyn 2014—17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen og består av tre områder for tilsyn:

.  Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

o  Forvaltningskompetanse

. Skolebasert vurdering

Tema for tilsynet med Nordreisa kommune — Storslett skole er skolens arbeid med

elevenes utbytte av opplæringen. Hovedpunkter er:

-  Skolens arbeid med opplæringen i fag

.  Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

.  Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

.  Vurdering ved behov for særskilt språkopplæring

.  Skoleeiers forsvarlige system knyttet til dette

Gjennomføring

Fylkesmannen åpnet 23.9.2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen ved Storslett skole i Nordreisa kommune og med Nordreisa kommunes

forsvarlige system knyttet til dette temaet. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i

denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon og intervjuer. Skoleeier, rektor og

utvalgte lærere leverte egenvurderinger basert på kontrollspørsmålene i tilsynet. Vi

gjennomførte også en spørreundersøkelse blant elevene på 6. og 9. trinn.  I  tillegg
gjennomførte vi intervju med fem elever fra 6. og fem elever fra 9. trinn.

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 23. og 24. november 2016.

Avdekkede lovbrudd, status på rapporten og veien videre.

Fylkesmannen konstaterte i foreløpig rapport en rekke lovbrudd, både på skole og

skoleeiernivå, og disse ble gjennomgått på Sluttmøte 10. januar 2017. Kommunen og
skolen fikk anledning til å uttale seg om foreløpig rapport. Frist for uttalelse ble avtalt til

13.1.2017. Skolens tilbakemelding på foreløpig rapport er forsøkt tatt inn i våre

vurderinger i denne rapporten.
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1.  Innledning

Fylkesmannen åpnet 23.9.2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen i Nordreisa kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Storslett

skole og på skoleeiernivå.

Felles nasjonalt tilsyn 2014—17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av

opplæringen (som denne rapporten omhandler), forvaltningskompetanse og skolebasert

vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell knyttet til tilsynet,

og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger.

Det er kommunen som skoleeier som har det overordnede ansvaret for at kravene i

opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven  §  13—10 første ledd.  I  dette tilsynet

kontrollerer vi også om kommunen har et forsvarlig system som sikrer at skolens arbeid

knyttet til dette temaet samsvarer med lovkravene. Kommunen er adressat for denne

tilsynsrapporten.

I  denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er

avdekket under tilsynet. Fristen er 14.5.2017. Dersom brudd på regelverket ikke er

rettet innen fristen, vil Fylkesmannen iTroms vedta pålegg om retting med hjemmel i

kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og

vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

2. Om tilsynet med Nordreisa kommune  —  Storslett skole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skolerjf. opplæringsloven  §  14-1 første ledd, jf.

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn

jf. kommuneloven  §  60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I  de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes

dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter

fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes

utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet erå bidra til at alle

elever får et godt utbytte av opplæringen.

Hovedpunkter i tilsynet vil være:

0 Skolens arbeid med opplæringen i fag

0 Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

.  Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

.  Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
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.  Skoleeiers forsvarlige system knyttet til dette

Tilsynet skal bidra til at skoleeier som ansvarlig sørger for at elevene:

0 får kjennskap til og opplæring i  målene som gjelder for opplæringen

.  får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av
opplæringen

.  får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen

. blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er
tilfredsstillende

I  tilsynet vurderer vi også om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og følge
opp at skolene gjør dette. Vi ser på om skoleeier

—  skaffer seg informasjon om situasjonen på skolene

-  vurderer om skolene følger regelverket

— setter inn tiltak dersom de ikke gjør dette

Dersom mangler i skoleeiers system gjør at skolene ikke følger regelverket, kan dette

medføre at elevene ikke får realisert sine muligheter eller får lite utbytte av opplæringen.

Skoleeiers system skal sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Systemet skal også sikre at

det blir iverksatt endringer i de tilfellene skolenes praksis er i strid med kravene i

regelverket.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Nordreisa kommune ble åpnet gjennom brev 23.9.2016. Kommunen er blitt

pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven §

60 c.

.  Formøte ble gjennomført via lyd/bilde fredag 30. september. Deltakere fra

Nordreisa var skoleeier, skolens ledelse og de lærerne som skulle intervjues.

.  Dokumentasjon fra Nordreisa kommune og Storslett skole ble mottatt

27.10.2016.

. Intervjuer av lærere, skolens ledelse og elever ble gjennomført 23. og 24.11.16.

o Foreløpig rapport datert 20.12.2016.

. Sluttmøte innen 10.1.2017.

.  Frist tilbakemelding foreløpig rapport 13.1.2017.

0 Utsendelse endelig tilsynsrapport med frist for retting 14.2.2017.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og

opplysninger fra intervju, se vedlegg.

Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten:

LKO6: Laereplanverket for Kunnskapsløftet

IOP: Individuell opplæringsplan

EV: Egenvurdering
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EVS: Egenvurderingsskjemaer

3. Skolens arbeid med opplæringen i fag

3.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til

opplæringsloven kravene er knyttet til.

Rettslig krav 1

Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2—3 og forskrift til

opplæringsloven  §  1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på

kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere
skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven  §  2-3.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor svarer i sin EV at lærerne innen 1. oktober leverer inn årsplanene. Deretter ser

fagseksjoner og team til at kompetansemålene fra  LK06  i fagene er ivaretatt for treårs—

perioden. Lærerne skriver også en fagrapport hver vår der det kommer fram hva som

evt. ikke er gjennomført, og neste års planer korrigeres i samsvar med dette. Reviderte

årsplaner med kompetansemål fordelt på hovedtrinn, og fagrapporter, legges tilgjengelig

på skolens fellesområde. Rektor sier han på den måten vil kunne kontrollere at både
frister er overholdt og at nødvendige revideringer er gjort. Lærerne bekrefter i all

hovedsak det som rektor sier i sin EV.

Det er etter vår vurdering først og fremst årsplanene som bidrar til å underbygge at

opplæringen i fagene er knyttet til kompetansemålene i fagene. På bakgrunn av

dokumentasjon og intervju er vår oppfatning at deler av arbeidet med årsplanene gir

grunn til å stille spørsmål ved systematikken i rektors beskrevne samordning av

årsplanene. Slik vi ser det får imidlertid dette mer betydning for andre rettslige krav enn

dette, og vi henviser derfor til våre vurderinger og konklusjoner i forhold til de rettslige

kravene  2  og 3. I kombinasjon med de beskrevne rutinene for arbeidet med årsplanene

er planene etter vår vurdering egnet til å vise at rektor sikrer at opplæringa er knyttet til

kompetansemålene i LK06.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.
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Rettslig krav 2

Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for

opplæring og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse.

Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre

opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven  §  3-2. Eleven skal kjenne til hva som er

målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven  § 3—1.  Det betyr at elevene må kjenne til

kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av

elevens kompetanse. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren

vurderer en prestasjon. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å

oppnå de ulike karakterene. Kravet til at dette skal være kjent, innebærer noe mer enn

at informasjonen er tilgjengelig for elevene. Rektor må organisere skolen for å sikre at

undervisningspersonalet formidler dette til elevene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Her sier rektor i sin EV at kompetansemålene skal gjennomgås i klassene, i tillegg til at

fagplaner /årsplaner skal være tilgjengelig på Fronter fra 1. oktober. Han sier videre at

nedbrutte kompetansemål (læringsmål, både kort- og langsiktige) både skal synliggjøres
på arbeidsplanen, gjennomgås muntlig ved oppstart av timene og i forkant av større

arbeider (innleveringer, framføringer, prøver og periodeplaner).

Vi har erfart, gjennom både dokumentasjon og intervju, at deler av det som rektor

beskriver som grunnlag for sikring blir gjennomført. Det er imidlertid utfordrende å se at

de rutinene/arbeidsmåtene rektor beskriver praktiseres systematisk. Vi har forstått at

disse rutinene ikke er skriftlig nedfelt. Om skriftliggjøring av rutinene for dette arbeidet

alene ville sørge for at dette ble tydeligere er etter vår vurdering usikkert. Vi fikk f.eks.

godt beskrevet at Fronter ikke fungerer godt nok i kommunikasjonen med elever og

foresatte.  I  denne sammenhengen blir det en svakhet for hans egen sikring at det ikke

på en enkel måte er mulig å relatere nedbrutte læringsmål på arbeidsplanene med
kompetansemålene som skal framgå av fagplaner/årsplaner.

Vi ser at arbeidsplanene/ukeplanene og de mange ulike malene for disse, også på

hovedtrinnet, gjør det utfordrende for rektor å kunne sikre dette rettslige kravet. Planene

har i varierende grad med egen kolonne for beskrivelse av mål. Innholdsmessig ser vi at

disse planene enten viser til sidetall i læreboka, hva som skal gjøres eller til læringsmål

for timen/økta. Det varierer også i forhold til trinn og fag hvor mye det framgår av mål

på de enkelte planene. Det framkommer heller ikke noen framstilling av kortsiktige og

langsiktige mål i noen av planene. For faget Kunst og håndverk er det ikke gitt egne

beskrivelser av mål, verken kompetansemål eller læringsmål. Her ble det imidlertid sagt

av elevene i intervju at det før timene ble skrevet opp hva de skulle gjøre. De gav også

uttrykk for at dette var noe lærerne ganske nylig hadde begynt å gjøre. De sa også at de
kunne få egne oppgaveark der det sto hva de ville bli vurdert på.  I  intervju gav også
lærerne uttrykk for at skolen ikke har et godt nok system for dette arbeidet. Vi oppfattet

at det er mye god praksis knyttet til dette, men at det er mye opp til den enkelte lærer å

finne sin måte å praktisere dette på.

7

148



På spørsmålet om rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å
kjenne til hva som blir vektlagt i vurderingen sier han videre at det er klare rutiner på at

lærerne skal lage vurderingskriterier, samt kjennetegn på måloppnåelse til større
arbeider (av typen tidligere referert). Han sier videre at rutinene ikke er skriftlige, men

del av en rutine ved skolen over mange år.

Også her, på bakgrunn av både dokumenterte eksempler og intervju, er vår oppfatning

at denne rutinen har stor grad av individuelle tilpasningsmuligheter i den forstand at den

etterleves ulikt av ulike lærere. Dette ble også bekreftet i intervju. Det framkommer som

opp til den enkelte lærer å avgjøre om og i hvilken grad det skal lages kriterier og

kjennetegn på måloppnåelse. De enkelte delene av det lokale arbeidet med
læreplanene/fagplanene henger etter vår vurdering ikke sammen med hverandre på en

oversiktlig måte, slik rektor oppgir at det skal gjøre. Dette bidrar til å vanskeliggjøre

rektors sikring av dette rettslige kravet.

Skolen ved rektor sier i sin tilbakemelding på foreløpig rapport, at en av lærerne som

deltok i tilsynet er uenig i den av tilsynsmyndighetens vurderinger som sier at det for

kunst og håndverksfaget ikke framgår av de oversendte arbeids— og ukeplanene verken

hvilke kompetansemål eller læringsmål det skal arbeides med i faget innenfor den
perioden denne planen gjelder.

I  denne sammenheng var det nettopp nødvendig å beskrive vår opplevelse av arbeids-

/ukeplanene som grunnlag for rektors sikring av at lærerne ivaretar elevenes rett til både

å kjenne til målene for opplæringa og hva som bli vektlagt i vurderinga av elevens

kompetanse. Dette skyldes først og fremst at rektor i sin redegjørelse (i EV) sier at både

kort- og langsiktige læringsmål skal framgå av arbeidsplanene.

Etter vår vurdering blir det viktig for skolen å tydeliggjøre hvordan dette rettslige kravet

samlet sett skal sikres. Vi ser ikke at det er grunnlag for å endre vår konklusjon i forhold

til dette lovkravet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  3

Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet  /  i faget
og de individuelle opplæringsmå/ene i IOP.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LKO6, jf.

opplæringsloven  §  2—3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i

grunnskolen og for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt per

hovedtrinn eller etter flere års opplæring.  I  slike tilfeller må rektor sikre at elevene får

opplæring i alle kompetansemålene i faget/på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet.

Opplæringsloven  §  5—5 hjemler at en elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra

kompetansemålene i de ordinære læreplanene. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal
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da fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP).  I  slike tilfeller må skolen sikre at

elevens opplæring dekker de individuelle målene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor viser i sin EV også her til det arbeidet som teamene/fagseksjonene har ansvaret

for å gjøre med læreplanene innen 1. oktober.  I  dette arbeidet skal det også være en
kontroll av at alle kompetansemålene blir gjennomgått i løpet av treårsperioden
(hovedtrinnet). Disse planene, som rektor omtaler som reviderte og samkjørte, legges i

et eget mappesystem på serveren.  I  forhold til sikringen av at alle målene i IOP blir

dekket i opplæringen viser rektor til at spesialpedagogisk koordinator gjennomgår

evalueringen (årsrapporten?), og mål som ikke er dekket blir ifølge rektors EV dekket

neste år.

Vi har i forhold til dette rettslige kravet gjennomført undersøkelser som viser at det bl.a.

i faget naturfag er benyttet en utgått plan som grunnlag for årsplanen skolen har laget i

faget for 10. trinn, evt. er vår bestemte oppfatning at denne årsplanen/fagplanen ikke er

revidert på en slik måte som rektor beskriver. Vi har ikke gjennomgått alle årsplanene i
alle fag på en så systematisk måte at vi kan slå fast hvor omfattende dette er. For
tilsynsmyndigheten ser det imidlertid ut til at dette gjelder planen i naturfag på både 9.

og 10. trinn, mens planen på 8. trinn er basert på den gjeldende planen. Andre planer,

f.eks. planen i naturfag på 5. trinn, oppgir kompetansemål i planen, men har valgt å

omformulere disse. Planen for både 6. og 7. trinnet viser til kompetansemålene, men
bare 6. trinn har henvisning til hovedområdene, de andre viser bare til tema, evt. hentet

fra læreboka. Samtidig oppgir planen for 6. trinn at hovedområdet «Kropp og helse» ikke

er med i endringene i LK06, og ingen kompetansemål knyttet til dette hovedområdet

inngår i planen på dette trinnet. Heller ikke samlet for hovedtrinnet (5.— 7. trinn) ser det
ut som alle kompetansemålene inngår i planene.

Det er selvsagt vanskelig å gi uttrykk for alvorlighetsgraden av at skolen har benyttet en

utgått læreplan som utgangspunkt for sine årsplaner. Dette henger også sammen med at

ikke alle endringer i læreplanen er like omfattende. Samtidig er det nødvendig å trekke

fram at bruk av feil læreplan og kompetansemål på ungdomstrinnet vil trekke i tvil om

både opplæringen og den underveis- og sluttvurdering elevene får er i samsvar med

regelverket.  I  denne sammenheng viser det mest av alt at rektors sikring av dette

rettslige kravet ikke er god nok.

Ska/en  ved rektor hari forbindelse med tilbakemelding på foreløpig rapport også lagt ved

en revidert utgave av skolens lokale plan i naturfag på 10. trinn.

Vi oppfatter at skolen har valgt å gjøre dette fordi vi i foreløpig rapport påpekte at vi
under tilsynet hadde fått en bestemt oppfatning av at læreplanen i faget naturfag var

basert på en utgått LK06-plan, i allefall deler av denne. Vi tar til etterretning at skolen
har en annen plan for naturfag på 10. trinn gjeldende for skoleåret 2016/2017 enn den vi

først fikk tilsendt. Dette bidrar til i denne sammenheng å fjerne tvilen om hvorvidt

opplæringen er basert på en utgått læreplan eller ikke.

Dette endrer imidlertid ikke på vår samlede vurdering og konklusjon knyttet til dette

rettslige kravet. Det var også andre forhold beskrevet i vår vurdering i den foreløpige
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rapporten som lå til grunn for vår konklusjon. Itillegg ønsker vi å understreke, som vi
også var inne på under sluttmøtet, at det trolig vil være nødvendig å ta en samlet
gjennomgang av arbeidet med Iokale planer for samordning og revidering, gjerne både

når det gjelder maler for framstilling og innhold. I våre vurderinger knyttet til rettslig

krav 2 kommenterte vi også at noen av planen vektlegger konkret henvisning til

læreboka mer enn andre planer gjør. En del av arbeidet med utviklingsarbeidet av

læreplaner for å sikre ei opplæring i samsvar med regelverket bør etter vår oppfatning

også være å sikre at læremateriellet bidrar til å nå målene, og ikke minst få til nødvendig
progresjon i opplæringa.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  4

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får

spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket

tidsintervall den gjelder for.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

De undersøkelser og vurderinger vi har gjort viser at det utarbeides IOP for alle elever

som får spesialundervisning.  I  en av sakene som vi har mottatt dokumentasjon knyttet til

er det derimot ikke fattet vedtak for siste skoleår. Her oppgir skolen at det i påvente av

ny sakkyndig vurdering er benyttet forrige skoleårs IOP. Vi mener likevel at dette ikke

omhandler dette lovkravet direkte og vår oppfatning er derfor at det lages IOP for alle

elever som får spesialundervisning, og at det er oppgitt hvor lenge denne skal være.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

Vi velger videre å gjøre en samlet vurdering etter våre undersøkelser knyttet til de

rettslige kravene 5, 6 og 12.

Rettslig krav  5

Innholdet i IOP—en skal samsvare med enke/tvedtaket når det gjelder innholdet i

opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06.
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IOP—en skal vise mål for og innholdet  i  opplæringen og hvordan opplæringen skal

gjennomføres, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold  i  opplaeringen gjelder så

langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen

avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.

Før skolen/kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide

en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i

opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som

gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på

den sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om

spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP—en.

IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning.

Rettslig krav  6

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære

læreplaner, og skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er

samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for

spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge

vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske

innenfor det samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf.

opplæringsloven § 5—1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for

opplæringen, jf. opplæringsloven § 5—5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke

inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i den

ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må også komme
klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i

klassen). Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og

den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide sammen i slike tilfeller.

Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle

IOP—en og for å gjennomføre opplæringen.

Rettslig krav 12

Sko/en må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en
vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten

karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi

vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporter gis på riktige
tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger
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Forå kunne gi en vurdering av om disse rettslige kravene er oppfylt er det nødvendig

først å gi en vurdering av utformingen av vedtakene generelt, selv om dette ikke berører

disse to lovkravene direkte. Av vedtakene framgår det hvilke fag vedtaket om

spesialundervisning gjelder for, hvordan organiseringen skal være og hvor mange timer

det skal gis spesialundervisning. Utover dette henviser vedtakene til den konkrete

sakkyndige vurderingen. Dette betyr også at rammene for opplæringen hva angår mål og
innhold må hentes i den sakkyndige vurderingen.

Rektor sier i sin EV at det er skolens spes.ped.koordinator som kvalitetssikrer IOP opp

mot enkeltvedtaket. Her sier han også at IOP har egne mål ut ifra elevens behov, både
når målene er hentet fra ordinære læreplaner og der de avviker fra disse. Han sier videre

at klassens planer skal være ferdig en uke før utlevering slik at spesiallærer kan

samordne IOP med klassens plan. Vår vurdering er at IOP i hovedsak bør samordnes

med klassens planer når IOP utarbeides i etterkant av enkeltvedtaket og ikke fra uke til

uke.

Vi tar i tilsynet ikke stilling til om enkeltvedtaket er tilstrekkelig tydelig med tanke på å gi
god informasjon om hvordan innholdet i opplæringa skal være. Vi ser imidlertid at IOP

forsøker å forholde seg til vedtaket, eller kanskje først og fremst til den sakkyndige

vurderingen. Et langt stykke på vei er målene, og tiltakene for å nå dem, laget med
utgangspunkt i nettopp den sakkyndige vurderingen. Dette blir derimot en stor utfordring

i den konkrete saken der sakkyndig vurdering omtaler omfanget som et antall timer pr.

uke fordelt på noe spesialundervisning i ett fag og noe i andre fag. I denne konkrete

saken har imidlertid enkeltvedtaket gjort en fordeling av omfanget til de ulike fagene.

Det er likevel svært vanskelig å se sammenhengen mellom de tilrådningene som gis i

sakkyndig vurdering og det som kommer til uttrykk i IOP.

Ingen av vedtakene, heller ikke sakkyndige vurderinger, sier at elevene skal ha mål som

avviker fra kompetansemålene i LK06. Samtidig inneholder alle de IOPene vi har fått

tilsendt andre hovedmål og delmål enn det som framkommer i LK06. Det er gjerne mål
for arbeid med grunnleggende ferdigheter, men også faglige ferdighetsmål brukes. Det er

også utfordrende å se hvordan målene og tiltakene i IOP er koblet til arbeidet med
kompetansemålene og klassens plan. Når en elev har spesialundervisning i et omfang

som dekker alle timene i faget, uten å avvike fra kompetansemålene, må etter vår
oppfatning cle oppgitte målene, som ikke er kompetansemål, kobles til kompetansemål

og klassens plan. Både vedtak  —  i praksis sakkyndig vurdering —  og IOP er etter vår

oppfatning generelt for lite konkrete til at det framgår tydelig hvordan IOP bygger på

vedtaket. Dette gjelder når det er fattet vedtak om spesialundervisning i deler av faget,

og det ikke er sagt hvilke deler av faget (kompetansemålene) elevens vansker får

konsekvenser for. Det gjelder også når det er vedtak om spesialundervisning i hele faget,

når det fremdeles ikke er avvik fra målene i LK06, men hvor IOP har mål og tiltak som
ikke er relatert til kompetansemålene samtidig som deler av opplæringa skal skje i

gruppe eller individuelt. Det må, slik det også framgår av veiledningen til dette lovkravet,
komme klart fram hvilke deler av faget eleven eventuelt skal følge den ordinære

opplæringen (i klassen). Vi mener at skolen ikke har en fremgangsmåte som viser

hvordan spesialundervisningen og den ordinære opplæringen ses i sammenheng i tilfeller

der det jobbes med spesifikke ferdigheter og der det er egne mål for dette.

Vi fikk i intervju oppgitt et eksempel på en framgangsmåte som vi oppfatter kan være et

forsøk på å lage en sammenheng mellom arbeidet med IOP og klassens plan. Det ble
sagt at det i egen lesegruppe med spesialundervisning f.eks. kan jobbes med konkrete
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ord og uttrykk  i  forkant av den timen dette skal gjennomgås med hele klassen. På den

måten opplever disse elevene at de kan noe de andre i klassen ikke kan ved

gjennomgangen. Dette alene er etter vår vurdering likevel ikke en tilfredsstillende måte,

heller ikke godt nok innarbeidet, til å si at rettslig krav 6 er innfridd.

Vi har ikke mottatt evalueringer/årsrapporter knyttet til alle sakene. Eksempler på slike

evalueringer viser imidlertid at vurderingene som gjøres bare delvis er relatert til målene

i IOP. Gjennom de eksempler på evalueringer vi har mottatt ser vi bl.a. at det ofte er

evaluering av de tiltakene som har vært gjennomført, eller mer en beskrivelse av disse.

Fylkesmannens konklusjon

De rettslige kravene 5, 6 og 12 er ikke oppfylt.

4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

4.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til
hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er

knyttet til.

Rettslig krav  7

Elevene skal få veiledning /' hvi/ke kompetansemål fra  LK06  eller mål /' IOP-en som

opplæringen er knyttet til.

Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven  §

3—1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med Oindividuelle mål i en

IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med
opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor sier i EV at elevene skal gjøres kjent med læringsmålene for opplæringen ved

oppstart av hver time, ved innleveringer, prøver etc. Dette gjelder også for elever med

IOP. Elevene skal bli fortalt hva de skal lære, hvordan de skal lære det, og formålet med

timen.

Elevene gav i intervju uttrykk for at lærerne som regel skriver målene opp på tavla før

timen, og at de på slutten av timen gjennomgår hva de har lært. De gav imidlertid også
uttrykk av at dette var noe lærerne relativt nylig var begynt med. De fortalte også at

timene noen ganger startet med at læreren viser til målene som framkommer på

begynnelsen av hvert kapittel i læreboka. Elevenes svar på spørreundersøkelsen viser
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også at de i stor grad mener de får vite målene for opplæringen slik at de forstår hva
som skjer.

Det kan være hensiktsmessig å bruke læringsmål i stedet for kompetansemål når
elevene skal få veiledning i målene for opplæringa, slik praksis synes å være. Det må

likevel ikke være tvil om at det er kompetansemålene som utgjør grunnlaget for

opplæringen og vurderingen i det enkelte fag. Derfor må skolen sikre at Fronter, der

skolens fagplaner/årsplaner ligger tilgjengelig for elever og foreldre, fungerer som en

egnet formidlingsarena for disse planene og kompetansemålene de er basert på. Flere av

de vi har intervjuet under tilsynet har trukket i tvil Fronters egnethet som verktøy til

dette formålet. Dette bør skolen ta inn over seg i forhold til både dette og andre rettslige

krav der Fronter er ment å være et egnet hjelpemiddel. Vi mener likevel det er en

overvekt av sannsynlighet for at skolen innfrir dette rettslige kravet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

Rettslig krav  8

Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes

kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3—1. Det betyr at elevene skal kjenne til

hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen

av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke

holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne

må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor sier i sin EV at elevene skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans

eller hennes kompetanse, gjennom hva som kjennetegner de ulike gradene av

kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen av en prestasjon. Lærerne må

kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene, enten muntlig eller skriftlig. Skriftlig

vurdering og framover-meldinger gjøres i IUP på Fronter.

Rektor sier også i EV at ettersom kravet om dokumentasjon av underveisvurdering er falt

bort, er det ikke alle lærere som dokumenterer underveisvurdering, kun

halvårsvurderinga skriftlig. Vi ønsker derfor å understreke at dette likevel ikke fratar

skolen og rektor ansvaret det er å se til at skolen har en innarbeidet framgangsmåte for

alt arbeid med vurdering er i samsvar med regelverket. At lovkravet i forskriften er tatt

bort betyr heller ikke at all dokumentering av underveisvurdering er unødvendig. Vi

oppfatter dessuten at det i flere sammenhenger forventes av rektor at lærerne

dokumenterer underveisvurderingen jf. beskrivelsen av IUP.
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Til noen prøver blir det utarbeidet egne ark med læringsmål og vurderingskriterier for

arbeidet. Det framkommer ikke av verken årsplanene eller annen dokumentasjon at,

eller når, det skal lages vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse som både
rektor og også lærer i intervju viser til at de lager. Vi har sett eksempler på at disse

lages, men også fått forståelsen av at det er litt opp til den enkelte lærer om han/hun vil
lage for sitt fag og i forbindelse med hvilke prøver og arbeider.

Vi har også fått noen eksempler på IUP. Disse er av både rektor og lærere omtalt som
sentrale dokument i formidlingen av både hva som vektlegges i vurderingen, elevenes

oppnådde kompetanse og hva eleven bør gjøre for å forbedre kompetansen i faget. Vi
har undersøkt de mottatt IUPene, først og fremst de deler av IUP som er knyttet til de

fag som har vært en del av dette tilsynet. Vår vurdering er at IUP, slik de fremkommer

for oss, ikke er godt egnet til å vise at elevene får vite hva som vektlegges i vurderingen,

hvilken kompetanse de har oppnådd i faget og hva de må gjøre for å forbedre denne. Det

varierer for det enkelte av disse fagene hvor mye plass de har i IUP. Norskfaget har fått

mest plass.  I  all hovedsak refereres det til det som det har vært arbeidet med i faget, i

dette tilfellet så langt i høst.  I  tillegg refereres det til lesehastighet og antall feil på f.eks.
Carlsten og diktat. Det gis noen framover-meldinger, men i svært liten grad relatert til

kompetansemålene. I naturfag og i kunst og håndverk står det enten ingenting, eller det
refereres til hva som har vært jobbet med i faget.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  9

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å
øke sin kompetanse.

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven

og være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven  §  3—2.

Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse  i  fag, jf. forskriften  §  3-

11. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig

og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis

med sikte på faglig utvikling.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor sier i EV at det skal gis tilbakemeldinger om hva eleven mestrer i all vurdering,

både i underveisvurdering og i halvårsvurdering. Den løpende vurderinga som gis, skal

kommuniseres med blikk på hva eleven mestrer sett i forhold til de nedbrutte

kompetansemålene/læringsmålene. Dette kan gjøres både muntlig og skriftlig.
Vurderingen og tilbakemeldingen skal imidlertid inneholde begrunnet informasjon om

kompetansen til eleven, og med sikte på faglig utvikling. Underveisvurderinger

dokumenteres av mange skriftlig i IUP, som ligger på Fronter, med tydelige framover-
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meldinger om hvordan eleven kan nå høyere kompetanse  i  faget. Andre gjør dette

direkte på det skriftlige arbeidet deres. Halvårsvurderinger gjøres alltid skriftlig i IUP på
Fronter.

I intervju med lærerne fikk vi inntrykk av at det er fokus på elevenes læring og utvikling.

I  tillegg til eksemplene på vurderingskriterier og utarbeidede kjennetegn på

måloppnåelse er oppfølgingen av den enkelte elev i det daglige viktig for arbeidet relatert

til dette rettslige kravet. Elevene gav også i intervju uttrykk for at målene, eller det de

skulle gjøre, ble gjennomgått på begynnelsen av timen, gjerne skrevet opp på tavla.
Etter timen ble det ofte oppsummert hva de skulle ha lært. Elevene i 9B gav  i  intervju

uttrykk for at de som oftest bare får karakter når de har gjort et arbeid, gjerne med

beskjed om at kommentarene står på IUP. Dette gjelder ikke alle fag. For oss er det
naturlig å gjenta og forsterke det vi allerede har sagt om IUP knyttet til rettslige krav 8.

Dette gjelder minst like mye for dette kravet. IUP bidrar etter vår vurdering ikke i

vesentlig grad til å gi underveisvurdering som sier hva elevene mestere og hva de må

gjøre for å forbedre sin kompetanse så lenge kompetansebeskrivelsen i beste fall

framkommer som en poengsum eller en karakter.

Det gjennomføres elevsamtaler. Selv om det også kom fram i intervju med elevene at

ikke alle fikk elevsamtale to ganger, er det vår oppfatning at dette er en innarbeidet

framgangsmåte. Samtalene gjennomføres i samsvar med utarbeidede maler for disse i

forkant av utviklingssamtalene med foresatte og elever. Disse malene viser at det også

er en intensjon at utviklingen i fag skal formidles i samtalen, men på bakgrunn av det vi

har beskrevet rundt IUP velger vi også her å kommentere at verken mål eller

kompetansemål er nevnt som tema verken i malen eller i informasjonsskrivet til

foresatte. Vi er derfor i tvil om det er kompetansemålene som er utgangspunktet for de

tilbakemeldingene elevene får både til daglig i opplæringa og på elevsamtalene og ber

skolen tydeliggjøre dette.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav 10

Elevene skal involveres  i  vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig

utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene

involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor svarer nei på spørsmålet om lærerne sørger for å involvere elevene i
vurderingene av eget læringsarbeid. Dette er en erkjennelse som vi tar til etterretning.

Dette er også langt på vei bekreftet av eleven både i svarene på spørreundersøkelsen i
forkant av tilsynet, men også i intervju. Rektor sier imidlertid også at skolen den siste
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tiden har hatt fokus på at elevene skal involveres  i  vurderingen av eget arbeid, egen

kompetanse og egen faglige utvikling, blant annet som et ledd i satsingen "Ungdomstrinn

i utvikling", da dette i liten grad har vært en implementert rutine som alle lærerne følger.

Det finnes på bakgrunn av våre undersøkelser og vurderinger unntak blant lærerne når

det gjelder dette, men vi tenker det samlet sett er viktig at skolen definerer premissene

for dette arbeidet og gjerne nedfeller det i de lokale årsplanene slik at dette rettslige

kravet etterleves med en kjent og innarbeidet fremgangsmåte for hele personalet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav  1  1

Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle
fag og på slutten av opp/æringsåret i fag som ikke er avsluttet. Skolen må ha en

innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon

om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke

kompetansen sin.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens

kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til

opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan

øke kompetansen sin i faget.

Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen og

gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikke satt krav til

hvilken form vurderingen skal ha. Vurderingen kan derfor både være skriftlig og muntlig.

Fra og med 8. årstrinn og i videregående opplæring skal elevene få vurderingen uten
karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke
blir avsluttet.

Fra 8. årstrinn og i videregående skole skal elevene i tillegg ha halvårsvurdering med
karakter midt i opplæringsperioden, og på slutten av året dersom faget ikke blir

avsluttet.

Skolen må gjennomføre halvårsvurdering uten karakter på riktig tidspunkt og ha en
innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærernes vurdering har et innhold i samsvar

med forskriften.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektors EV sier at skriftlig halvårsvurdering i fag er en del av praksisen ved skolen

knyttet til underveisvurdering. Den skal uttrykke elevens kompetanse knyttet til

kompetansemålene i læreplanverket, samt gi en veiledning i hvordan eleven kan øke

kompetansen sin i faget. Denne halvårsvurderingen skal dokumenteres i elevens IUP på

Fronter. Halvårsvurderingen gis både med og uten karakterer. Vedlagt denne
redegjørelsen er maler for elevsamtaler og informasjon til foresatte om hensikten med

elevsamtalene.
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IEV sier rektor videre at elever med spesialundervisning, i  tillegg til halvårsvurdering

med og uten karakter, også får utarbeidet en skriftlig rapport én gang i året. Rapporten
skal blant annet gi en vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP—en. Skolen

har en skriftlig og innarbeidet fremgangsmåte for at halvårsvurderinger og årsrapporter

gis på riktige tidspunkt  -  i form av tidsfrister — samt har et innhold i samsvar med

forskriften.

Vi oppfatter at rektor her henviser til kommunenes rutiner for bl.a.

spesialundervisningen. Den omtaler, slik vi ser det, ikke skriftlige halvårsvurderinger.  I

tillegg framgår det bare på høsten at utviklingssamtaler skal gjennomføres. Vi mener

også det er skolens oppfatning at det er utviklingssamtalene og IUP som er deres

arenaer for å gi halvårsvurderinger uten karakter midt i opplæringsperioden og på slutten

av opplæringsåret i fag som ikke avsluttes. I intervju har vi ikke greid å få bekreftet at

det gjennomføres halvårsvurdering uten karakter, verken muntlig eller skriftlig, ved

Storslett skole på det tidspunkt som forskriften krever. Vi fikk oversendt et årshjul, for

2015/2016. Dette viser at utviklingssamtalene er plassert i november og april, men vi

har verken fått se eller høre om annen dokumentasjon som viser at det er en annen

framgangsmåte for dette arbeidet ved skolen.

Av de eksemplene på IUP som vi mottok er det ikke mulig å lese at de også skal være
grunnlag for en halvårsvurdering uten karakterer, formidlet til elevene for å underbygge

elevenes karakterer i de enkelte fag. IUP uttrykker etter vår oppfatning, slik vi omtalte i

vurderingen av rettslig krav 8, ikke elevens kompetanse knyttet til kompetansemålene i

læreplanverket, og gir heller ikke på en tilfredsstillende måte veiledning i hvordan eleven

kan øke kompetansen sin i faget.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og

spesialundervisning

5.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med

underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser

også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene

er knyttet til.

Vi velger her å gjøre en samlet vurdering etter våre undersøkelser knyttet til de rettslige

kravene 13 og 14.
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Rettslig krav  13

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven  §  3-11. Skolen

må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og

løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Rettslig krav 14

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter,
vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende

utbytte av opplæringen, og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre

tiltak innenfor tilpasset opplæring.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven  §  1—3. Dersom  en  elev

ikke  har  tilfredsstillende utbytte  av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt

prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven  § 5—4.

Skolen  må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan

bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette

må være kjent og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til

PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Her oppgir rektor i sin EV nasjonale prøver, Carlstens lesetester og M-tester

(matematikk) to ganger i året som grunnlag for at lærerne sikrer dette. Resultatene

registreres, bearbeides og leveres til ressursgruppa. Resultatene brukes også til å

tilrettelegge og tilpasse undervisninga for den enkelte elev. Det gjennomføres i følge

rektor også andre tester og underveisvurdering av skriftlig og muntlig arbeid underveis i

opplæringa, både formell og uformell  — og både med og uten karakter.

Rektor sier også at dersom en elev erkjennes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av
opplæringen drøftes dette på skolen/i ressursteamet og det blir prøvd ut tiltak innenfor

det ordinære opplæringstilbudet, f.eks. arbeid i mindre grupper, egne tilpassede lekse-

/arbeidsplaner, tilpasset lærestoff og lærebøker. Videre ser skolens ressursteam på om

tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan bidra til at eleven

får tilfredsstillende utbytte av opplæringa. Finner man likevel at tiltakene ikke utgjør en

tilfredsstillende forskjell blir det utarbeidet en pedagogisk rapport og eleven blir henvist

til PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.

Vi har mottatt «Nordreisa kommunes rutiner for både spesialpedagogisk hjelp, tilpasset

opplæring og spesialundervisning ved barnehage og grunnskole i Nordreisa kommune».

Denne er revidert i 2016, og beskriver både tiltak, hvem som er ansvarlig og tidsfrister

for dette arbeidet. Vi har også sett at det er laget en plan for R—teamets arbeid dette

skoleåret. Vi har ikke fått kontrollert om de oppgavene som så langt denne høsten skal
være gjennomført i praksis er det, men om oppgavene som her er beskrevet
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gjennomføres vil dette bidra til å underbygge etterlevelsen av disse rettslige kravene

positivt.

I intervju med lærerne fikk vi inntrykk av at det var opp til den enkelte lærer, primært

kontaktlærer, å gjennomføre kartleggingen og følge disse opp.  I  intervju med ansvarlig

lærer for å koordinere spesialundervisningen fikk vi imidlertid vite at fra i år blir alle

resultatene fra kartlegginger hentet inn og vurdert. For de elevene som ligger under

bekymringsgrensen blir kontaktlærer involvert og sammen diskuterer de forslag til tiltak

for disse elevene. Det er litt uklart for tilsynsmyndigheten om det er R-teamet som

vurderer resultatene for alle elevene, eller om disse bearbeides av kontaktlærer før de

leveres til R-teamet. Dette bør tydeliggjøres i rutinene.

De elevene vi intervjuet bekreftet at de har hatt to kartleggingsprøver i år, og at de også

gjennomførte kartlegginger i fjor. De mener imidlertid at de aldri har fått vite noe om

resultatene fra verken disse prøvene eller nasjonale prøver.

Det er etter vår vurdering likevel også slik at disse kartleggingsprøvene bare et stykke på

vei bidrar til å kartlegge evt. behov for tilpassing i andre fag enn norsk og matematikk. Vi

ønsker derfor å understreke at løpende og systematisk underveisvurdering for å finne ut

om elevene har et tilfredsstillende utbytte gjelder for alle fag. Iså måte er det nødvendig

at lærerne, i tillegg til å gjennomføre og vurdere de nevnte kartleggingsprøvene, også i

det daglige arbeidet i klasserommet foretar vurderinger av utbyttet. Deretter må evt.

egnede tiltak benyttes når det er behov for det. Dette oppgir både rektor og lærere at de

gjør, men vi er usikre på om dette er en kjent og innarbeidet framgangsmåte som alle

lærerne benytter  i  alle fag.

Fylkesmannens konklusjon

De rettslige kravene 13 og 14 er ikke oppfylt.

Rettslig krav 15

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for

spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.

I  noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter

opplæringsloven  §  5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av

opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på

spesialundervisning, jf. opplæringsloven  §  5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi

spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket.

Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev trenger

spesialundervisning og å melde fra til rektor når det er behov for det, jf. opplæringsloven

§  5—4. Skolen må ha en fremgangsmåte som er kjent og innarbeidet blant lærerne slik at
de vurderer og melder behov for spesialundervisning.
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Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor viser i EV til at standardiserte kartleggingsprøver kan avsløre at flere elever
trenger hjelp enn det som er varslet fra overgangstrinnene. Både tester og prøver ved
skolestart vurderes og også andre observasjoner legges til grunn for et eventuelt behov
for spesialundervisning. Faglærere kommer da med bekymringsmelding til

ressursteamet/spes.ped.koordinator. Etter en vurdering av det rektor omtaler som
spesialtilpassede behov, lages det en tiltaksplan, som gjennomføres over en viss periode.
Om tiltakene ikke har tilfredsstillende virkning, vurderer ressursteamet sammen med
faglærere om det skal sendes henvisning. Det utarbeides i så tilfelle en pedagogisk

rapport som sendes med henvisninga.

Vi har i intervju fått bekreftet at det som rektor i denne sammenheng omtaler som en
tiltaksplan ikke er en konkret plan etter fastsatt mal. Det framgår imidlertid av
kommunens rutiner for spesialundervisning at de tiltak som iverksettes skal

dokumenteres. Vi har ikke mottatt noen eksempler på en slik type tiltaksplan, ei heller
eksempel på en konkret pedagogisk rapport som ligger til grunn for en henvisning til PPT
når igangsatte tiltak ikke bidrar til å gi eleven tilfredsstillende utbytte. Likevel mener vi at
når det er kommet en bekymring til R-teamet er det også gode forutsetninger til stede

for at egnede tiltak blir prøvd ut, på en slik måte at en får avklart om det er nødvendig
med henvisning til PPT.

Planen for spesialundervisning, med gode intensjoner, viser at det gjøres et systematisk

arbeid som forberedelse til neste skoleår. Det er imidlertid ikke tydelig hvordan behov
som oppstår løpende også behandles deretter. Vi ser at de sakkyndige vurderingene vi
har fått tilsendt er laget på ulike tider på året, men vi ser samtidig at i saker der
sakkyndig vurdering er laget f.eks. tidlig på våren er likevel ikke vedtaket fattet før langt
ut på høsten. Dette er i alle tilfeller ikke i samsvar med kommunens rutiner for

spesialundervisning. Vi oppfordrer kommunen til å tydeliggjøre sine rutiner knyttet til
dette

Etter en samlet vurdering mener vi at for de elevene som det er uttrykt bekymring for
knyttet til utbyttet av opplæringen har skole en innarbeidet framgangsmåten når det
gjelder å vurdere behov for spesialundervisning.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

6.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å
vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i
opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.
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Rettslig krav  16

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.
For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte

sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig

fagopplæring.

Elever  i  grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt

norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter  i  norsk til å følge den ordinære

opplæringen på skolen, jf. opplæringsloven [§ 2-8  eller  §  3-12].  Om nødvendig har

elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.
Kommunen har ansvaret for at kartleggingen av elevens norskferdigheter blir gjort før

vedtaket om særskilt språkopplæring.  I  de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører

kartleggingen. Skolen må også vurdere om eleven eventuelt har behov for

morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og

innarbeidet fremgangsmåte som sikrer dette.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Rektor  sier  i  EV at skolen har et integrert innføringstilbud. Elever som får dette tilbudet

hører til en ordinær klasse og har alle praktiske fag i denne klassen. Ide teoretiske

fagene får de et tilbud i innføringsklassen. Målet er at de gradvis, og når de har utbytte

av undervisningen  i  ordinaer klasse, har færre  timer i  innføringsklassen og mer i ordinær

klasse. Elevene som ikke har norsk eller samisk som morsmål blir intervjuet sammen

med foresatte før oppstart på skolen. Dette for å kartlegge skolegang, bakgrunn og for å

informere om skolens rutiner og forventninger. Skolen bruker Udirs kartleggingsverktøy

for å vurdere om de kan følge ordinær undervisning, og deres språklige og faglige nivå.

Skolen har en lærer som har et spesielt ansvar for å utføre og følge opp denne

kartleggingen, samt rapportere til rektor.

Gjennom kartleggingen vurderes også evt. behov for tospråklig fagopplæring og

morsmålsopplæring. Dersom kartleggingen viser at elevene ikke kan følge opplæringen

på norsk rapporters dette til rektor.  I  rapporten som skrives etter kartleggingen

spesifiseres behovet og rapporten danner grunnlaget for enkeltvedtaket som gjøres for

eleven.

Vi har ikke fått intervjuet rektor og lærer med ansvar for den kartlegging og oppfølging

som rektor beskriver. Vi ba  imidlertid konkret  om å få tilsendt et eksempel på vedtak om
særskilt språkopplæring etter  § 2-8.  Det konkrete vedtaket er ikke en del av det vi skal

vurdere  i  dette tilsynet.

Av  dokumentasjonen  vi har mottatt ser vi at skolen har gjennomført kartlegging. Det

framkommer imidlertid ikke verken i vedtaket eller kartleggingen at det også er vurdert

om eleven har rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring, som rektor sier
skal framgå av kartleggingen. Dette kan skyldes at eleven allerede har hatt særskilt

norskopplæring i to år, men ettersom skolen gir eleven rett til fortsatt særskilt

norskopplæring må dette framkomme i enten vedtaket eller  i  kartleggingen.
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I tilbakemelding på den foreløpige rapporten har rektor også lagt ved ytterligere

dokumentasjon knyttet til arbeidet med elever som har rett til særskilt språkopplæring.

Dette er bl.a. skjema for bruk ved inntak og kartlegging, retningslinjer for grunnleggende

norsk og noen konkrete eksempler på kartlegginger.

Vi har ikke gjort en konkret vurdering av egnetheten til de beskrevne rutinene med tanke

på å ivareta elevens rett til god opplæring, herunder særskilt språkopplæring. Denne
dokumentasjonen er imidlertid etter vår vurdering egnet til å vise at skolen har  i  sine

rutiner  atdet  i  forbindelse  med  vurdering av  saerskilt  språkopplæring også blir vurdert

om eleven har rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Det framgår

også av de vedlagte eksemplene at det blir gjort ei vurdering av dette. Vi mener derfor at

skolen på en tilfredsstillende måte har vist at den har en innarbeidet fremgangsmåte som
oppfyller dette rettslige kravet. Tilsynsmyndigheten endrer derfor også sin konklusjon i

forhold ti dette rettslige kravet.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.

Rettslig krav 17

Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter
underveis i opplæringen.

Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt

språkopplæring, jf. opplæringsloven  § 2-8. Dette  for å vurdere om eleven har

tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må

foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Isin EV sier rektor at ansvarlig lærer for innføringsklassen bruker kartleggingsverktøyet

kontinuerlig, og har til enhver tid oversikt over elevenes norskferdigheter. Når elevene

når nivå  3  avsluttes innføringstilbudet, og eleven går i ordinær klasse. Eleven kan fortsatt

ha behov og rett til grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dette vil de da få som

et tilbud i faget norsk. Etter to år med et innføringstilbud, har elevene ikke lenger rett til

dette tilbudet. Dersom man da vurderer at eleven ikke vil få tilfredsstillende utbytte av

ordinær opplæring følger man prosedyrene beskrevet i forbindelse med vurdering av

tilfredsstillende utbytte og evt. behov for spesialundervisning.

På bakgrunn av dokumentasjonen, i kombinasjon med rektors svar i EV, mener

Fylkesmannen at det er overvekt av sannsynlighet for at skolen kartlegger også

underveis i opplæringen. Dette baserer vi på rektors svar i EV, samt den oversendte

dokumentasjonen som viser at kartlegging er gjort også etter to år med innføringstilbud.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er oppfylt.
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7. System for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

7.1 Rettslige krav

Etter Opplæringsloven  § 13—10 andre  ledd skal skoleeier ha et forsvarlig system for

vurdering av om kravene i opplæringsloven med forskrift blir oppfylt. Videre må skoleeier

ha et forsvarlig system forå følge opp at resultatene fra disse vurderingene blir fulgt

opp.

Systemets utforming og omfang kan skoleeier bestemme på bakgrunn av lokale forhold,

egne risikovurderinger og skoleeiers og skolenes organisering. Men for at et system skal

være forsvarlig, må det både være egnet til  å  avdekke forhold som er i strid med lov og
forskrift, og det må sikre at det blir satt i gang nødvendige og gode nok tiltak. Nedenfor

har vi konkretisert kravene som skoleeier må oppfylle, for at systemet skal være

forsvarlig i samsvar med opplæringsloven §  13—10.

Rettslig krav 18

Skoleeier må skaffe seg informasjon

Skoleeier må sørge for ha oppdatert kunnskap om skolenes praksis slik at skoleeier kan

gjøre vurderinger av om skolene oppfyller kravene i opplæringsloven med forskrifter.

Informasjonen som blir innhentet, må være relevant og dekkende for kravene i

regelverket  på det området som skal vurderes.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Skoleeier har sendt oss sitt «System for kvalitetsvurdering opplæringsloven  §  13-10».

Denne inneholder en oversikt over aktuelle styringsdokumenter og en ansvarsfordeling

for iverksetting av disse. Den inneholder også en oversikt over de verktøy som skal

benyttes for å vurdere om opplæringsloven følges med henvisning til sjekkliste for

oppfølging av lov og forskrift (også andre deler av lov og forskrift enn det som gjelder

dette temaet). Planen er forsøkt ytterligere konkretisert ved egen årsplan for

gjennomføring av aktivitetene/tiltakene knyttet til temaet.

Tilbakemeldingen fra både sektorleder og rektor ved Storslett skole er, slik de

framkommer i EV; langt på vei samstemte med tanke på hvordan skoleeier følger opp

skolene i  forhold  til  temaet.  Sektorleder for oppvekst og kultur i  Nordreisa svarer  i sin EV

at hun  benytter  rektormøter for å skaffe seg informasjon om forhold knyttet til dette

tema, både de som angår særskilt språkopplæring, skolens arbeid med
underveisvurdering og opplæringen i fagene, inkludert IOP. Hun sier at hun på

rektormøtet har fått bekreftet at skolene vurderer behovet for særskilt språkopplæring.  I

forhold til innhenting av informasjon om skolens arbeid med underveisvurdering viser

hun også til at dette har vært drøftet på rektormøter, men at skoleeier ikke har hatt noe
skriftlig system på dette før «System for kvalitetsvurdering opplæringsloven  §  13—10» ble

ferdigstilt i august 2016.

Rektor sier i sin EV i tillegg at sektorleder har mottatt kopi av sakkyndig vurdering,

enkeltvedtak og IOP. Dette framgår av dokumentasjonen.
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Selv om både sektorleder og rektor svarer at skoleeier skaffer seg informasjon om

temaet er vår oppfatning at dette slik det er framkommet for oss under tilsynet ikke er

systematisk nok til å dekke alle kravene på området vi kontrollerer i dette tilsynet.
Vi oppfatter at utarbeidelsen av systemet er ment å bidra til at de øvrige rettslige

kravene også vil bli oppfylt etter hvert, selv om både skoleeier ved sektorleder og rektor

ved Storslett skole har svart nei på spørsmålene relatert til disse kravene.

For å kunne lukke de varslede påleggene knyttet til alle de rettslige kravene 18 — 21 er
det gjerne hensiktsmessig med samtalerjf. rektormøter, men i tillegg bør det gjøres

andre grep med utgangspunkt i kommunens system for arbeidet. Dersom systemet skal

være egnet vil det etter vår vurdering også være nødvendig med ytterligere

konkretisering av både sjekkliste og årsplan, både for å sikre at planen også omhandler
særskilt språkopplæring, men også forå finne en god måte å konkretisere de ulike
oppgavene på. Planen er etter vår mening ambisiøs, signaliserer store likestilte

forventninger til fordel for ikke så tydelige prioriteringer, som kanskje kunne være

hensiktsmessig. Sett i sammenheng med våre funn ved Storslett skole er det utfordrende

å se hvordan systemet, slik det framstår i dag, vil være egnet som skoleeiers kontroll og

oppfølgingsredskap. Det bør etter vår oppfatning defineres og tydeliggjøres f.eks. hva de

ulike oppgavene i planen innbefatter for både skole og skoleeier.  I  tillegg bør et egnet

system også synliggjore at vurdering er gjort av om det er nødvendig med tilførsel av

kompetanse til skolen og evt. hvordan dette gjøres. Vi ser at et av styringsdokumentene

er kommunens «plan for kompetanseutvikling for tilsatte». Den kan i denne

sammenheng være egnet om den er relatert til kompetanse som handler om dette

temaet. Vi har ikke sett, ei heller vurdert, denne planen.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav 19

Skoleeier må vurdere sko/enes praksis opp mot regelverket

Skoleeiere må bruke informasjonen cle innhenter om skolenes praksis til å vurdere om

den er i samsvar med opplæringsloven med forskrift på det området de ser på. Dette
betyr at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig kompetanse slik at de vet hvilke krav

regelverket stiller på ulike områder, og må ha en riktig forståelse av kravene. Dette betyr

at skoleeier må skaffe seg tilstrekkelig regelverkskompetanse.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Se vurderinger av rettslig krav 18.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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Rettslig krav  20

Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket

Skoleeier må sørge for endringer når skolenes praksis ikke er i samsvar med regelverket.

Skoleeier må sette i verk tiltak for  å  endre skolenes praksis. Tiltakene må være egnet til

å  rette opp praksis. En årsak til brudd på regelverket kan være at rektorer og lærere ikke

har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. En annen årsak kan være at de mangler

kompetanse i  å  anvende regelverket. Skoleeiers tiltak må da rette seg mot  å  øke

kunnskapen eller kompetansen.

Videre må skoleeier følge opp at tiltakene faktisk fører til at skolene endrer praksis i

samsvar med kravene  i  regelverket  og at endringene blir varige. Dette betyr at skoleeier

må hente inn informasjon om at eventuelle tiltak på skolenivå blir iverksatt, og at de
virker i samsvar med intensjonen. Skoleeier må følge opp helt til skolenes praksis på det

gjeldende området er blitt i samsvar med opplæringsloven med forskrifter.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Se vurderinger av rettslig krav 18.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

Rettslig krav 21

Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp praksis

Skoleeier må innhente nok informasjon til på en forsvarlig måte  å  kunne vurdere om

skolenes praksis er i samsvar med regelverket. Videre må skoleeier også innhente nok

informasjon til å kunne følge opp at tiltakene har gitt reelle endringer. Hva som er

tilstrekkelig informasjon, vil avhenge av hvilke funn skoleeier gjør i de ulike faser av

informasjonsinnhentingen. Dette krever at skoleeier har et minimum av informasjon fra

alle områder som er regulert av regelverket. Dersom innhentet informasjon indikerer at

praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å

få avklart dette.

Skoleeier må jevnlig innhente og vurdere informasjon om praksis. For å ha et effektiv

system som er treffsikkert og innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier

foreta gode vurderinger av risiko. Områder der skoleeier tidligere har sett at det har vært

brudd på regelverket, kan indikere høy risiko. Det samme gjelder områder der skoleeier

har utarbeidet få retningslinjer for skolenes praksis, eller har hatt få tiltak for å øke
kompetansen i forståelse og bruk av regelverket. Skoleeier må også  i  sine vurderinger

legge stor vekt  på kontroll av områder der manglende etterlevelse av regelverket kan få

store konsekvenser for elevene. Basert på slike avveininger av sannsynlighet og

konsekvens må skoleeier ta stilling til hvor ofte og hvor omfattende skoleeier skal
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kontrollere skolenes praksis på ulike områder. Dersom brudd på regelverket foregår over

lang tid uten å bli avdekket og fulgt opp av skoleeier, vil ikke skoleeiers risikovurderinger

og system være forsvarlig.

Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger

Se vurderinger av rettslig krav 18.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

8. Forhåndsvarsel om vedtak

Fylkesmannen har i gjennom tilsynet brudd på regelverket knyttet til alle hovedpunktene

for tilsynet.  I  denne rapporten gis Nordreisa kommune frist til å rette brudd på

regelverket, jf. kommuneloven  §  60 d.

Frist for retting er 14.5.2017. Skoleeier må innen denne dato sende Fylkesmannen en

erklæring om at bruddene på regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan dette

er gjort.

Dersom brudd på regelverket ikke er rettet innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen

vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil
kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten:

Skolens arbeid med opplæring ifag

1. Nordreisa kommune må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved Storslett
skole oppfyller kravene til opplæringsloven  § 2—3, jf. forskrift til opplaeringsloven §§
1-1, 3—1 og 3—2.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:

a. Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til

-  mål for opplæringen
— hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetanse

b. Rektor sikrer at opplæringen samlet dekker

-  alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget
-  individuelle opplæringsmål i IOP.

2. Nordreisa kommune må sørge for at arbeidet med individuelle opplæringsplaner ved
Storslett skole er i samsvar med opplæringsloven §§ 5-1 og 5-5.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:
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a.

b.

Innholdet  i  IOP samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet  i

opplæringen, herunder når det er gjort avvik fra LK06

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med
den ordinaere opplæringen (klassens) planer.

Underveisvurdering for  å  øke elevens læringsutbytte

3. Nordreisa kommune må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved
Storslett skole bidrar til at elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven  §  5-5 og forskrift til opplæringsloven §§ 3—1, 3—2, 3—
11, 3-12 og 3—13.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:

a.

b.

g.

h.

Lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål fra LK06/mål i IOP som

opplæringen er knyttet til.

Lærerne veileder elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det enkelte

faget.

Lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene.

Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det

enkelte faget.

Lærerne sørger for å involvere elevene i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene fra og med 8. trinn får halvårsvurdering uten karakter
— midt i opplæringsperioden i alle fag

-  på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i

halvårsvurderingen

— gir informasjon om elevens kompetanse i fagene

— gir veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder

en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og

spesialundervisning

4. Nordreisa kommune må sørge for at Storslett skole sikrer at den enkelte elevs utbytte
av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. opplæringsloven §§ 1—3, 5—1,
5—4 og 5—5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse se til at:

a.

b.

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Skolen haren innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke får

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av

-  arbeidsmåter
-vurderingspraksis

— læringsmiljøet
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c. Skolen gjennomfører tiltak  i  de tilfeller hvor det avdekkes at elevene ikke har

tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Ingen varslede pålegg knyttet til dette hovedpunktet.

System for  å  vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

5. Nordreisa kommune må sørge for å ha et forsvarlig system forå vurdere og følge opp

kravene i opplæringsloven med forskrift når det gjelder arbeidet med å vurdere

elevenes utbytte, jf. opplæringsloven §§ 13-10, 1—3, 2-3, 2—8, 5—1, 5-4 og 5—5, samt

forskrift til opplæringsloven kap. 3.

Nordreisa kommune må i denne forbindelse:

a. skaffe seg informasjon om skolenes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

innenfor

-  arbeid med fag/IOP

- underveisvurdering

— særskilt språkopplæring

b. bruke informasjon om skolenes arbeid med vurdering av utbytte til å vurdere om

skolenes praksis er i samsvar med opplæringsloven og/eller forskrift til

opplæringsloven

c. bruke vurderingene av skolenes praksis til å sørge for at den samsvarer med

opplæringsloven og/eller forskrift til opplæringsloven

d. følge opp at skolene har endret sin praksis slik at den er i samsvar med

opplæringsloven og/eller forskrift til opplæringsloven

e. innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp ved skolene

som ikke er i samsvar med opplæringsloven og/eller forskrift til opplæringsloven

9. Skoleeiers frist til  å  rette

Som nevnt i kapittelet ovenfor er skoleeier gitt frist for å rette de brudd på regelverket
som er konstatert i denne rapporten.

Denne frist for å rette opp forholdene og sende Fylkesmannen erklæring om at

forholdene er rettet settes til 14.5.2017.

Skoleeier har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Dato: 14.2.2017

Svein Arild Jakobsen Linda Selnes
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I  tillegg har vi fra  skolen mottatt 6 eksempler  på vedtak om spesialundervisning,

inkludert sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan  (IOP), 1 eksempel på vedtak

om særskilt språkopplæring, samt  6  eksempler på individuelle utviklingsplaner (IUP).

I  forbindelse med tilbakemeldingen på foreløpig rapport har skolen også oversendt

ytterligere dokumentasjon knyttet til særskilt språkopplæring; skjema for bruk ved

inntak og kartlegging, retningslinjer for grunnleggende norsk og noen konkrete

eksempler på kartlegginger.

Intervjuer:

Det ble gjennomført intervjuer under stedlig tilsyn 23. og 24.11.2016.

Det ble gjennomført intervjuer med sektorleder for oppvekst og kultur, rektor,

spesialpedagogisk koordinator, utvalgte faglærere på 6. og 9. trinn og med to grupper

utvalgte elever på de samme trinnene.
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NORDREISA KOMMUNE 
Sentrum 17, Postboks 174, 9156 Storslett 
Tlf 775 88 000 Faks 7777 0701  

RESULTATRAPPORT 
Frister: 1. kvartal: 15. april 2. kvartal: 5. august 3. kvartal: 15. oktober Årsrapport: 1. februar å.e 
Eller den 10. i hver måned (månedsrapportering) 

 

RAPPORTDATO NAVN  KLARGJORT AV 

29. mars 2017 Oppvekst og kultur Johanne Båtnes 
 

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

 
   

Familiesenteret: Merforbruk på lønn på 200 familiesenteret skyldes utbetalinger til ungdomskontakten, dette skal 
budsjettreguleres. På 250 barnevern: Har et merforbruk, men forventet refusjoner vil utligne disse og det vil ende 
i balanse.  Merforbruk ift enslige mindreårige flyktninger: Famsenteret har ikke budsjett for dette, men det skal 
budsjettreguleres og tas fra 262 Bokollektivet for mindreårige, enslige flyktninger. Sykefravær februar: 8,17 % 
 
Høgegga barnehage: Stort merforbruk på lønn grunnet sykefravær, ventes inn refusjoner for å dekke noe. I tillegg 
influensa og omgangssyke. Sykefravær februar: 15,68 %. Langtidsfravær, kronisk sykdom.  

   

Mål i kommuneplanens samfunnsdel for oppvekstsektoren:
- NK skal være pådriver og jobber aktivt med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen
- Attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsamfunn
- NK skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren
- Kulturarbeidet skal preges av åpenhet og inkludering
- Frivillige lag og foreninger skal være en viktig ressurs
- Regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid
- Risiko- og sikkerhetspolitikk, som gir oversikt over risiko og forebygger uønskede hendelser
- Tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige 

fagfolk og kompetanse
- Alle som ønsker barnehageplass skal få det når de ønsker det
- Fokus på tidlig innsats for å redusere behov for spesialundervisning
- Godt utbygd kulturskole der alle som ønsker det, skal få plass
- Trygge, gode skoleveier

Sektor for oppvekst og kultur har som mål å styrke det tverrfaglige arbeidet, og på den måten komme tidlig inn for å gi hjelp. Vi er i 
gang med å kartlegge de ulike formene for samarbeid, og vi lager en helhetlig plan for hvordan samhandle innenfor sektoren. 
Samhandlinga på Halti genererer stor aktivitet innenfor næring, kultur og natur. Kulturvirksomheten har hatt stor arbeidsmengde, 
og har et arbeid foran seg for å sette organisasjonen. 
På familiesenteret ble det i fjor gjort et godt stykke arbeid med å revitalisere virksomhetsplanen samt arbeidet med sykefraværet. 
Tilstandsrapportene de siste årene viser en positiv framgang i 2015 på elevenes læringsmiljø, støtte fra lærer, og vurdering for 
læring. Vi arbeider stadig med å gi mer tilrettelagt undervisning for å få ned mengden av spesialundervisning. Grunnskolene vil fra 
høsten få støtte fra universitet og høgskoler for å videreutvikle klasseledelse og grunnleggende ferdigheter. Dette forutsetter at 
sektorleder har en aktiv rolle i prosessen ift prosjektet Ungdomstrinn i utvikling. 
Barnehagene arbeider målrettet med språkutvikling hos barn, og har i tillegg per tiden kursrekke for assistenter uten formell 
kompetanse.
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Side 2

Sonjatun barnehage: Merforbruk grunnet lønnsutbetaling gjeldende 2016 gjort i januar 2017. Utbetaling lønn 
januar ifm barnevern, refusjon registrert inn i 2016. Deltidssykemelding på 30 %. Sykefravær februar: 13,71 %.  
 
Oksfjord barnehage: Mindreforbruk gjelder feil på lønn i 2016 er justert i 2017. Sykefravær februar: 4,65 %.  
 
Leirbukt barnehage: Et lite mindreforbruk på lønn. Sykefravær februar: 11,7 %. 
 
Sørkjosen barnehage: Et lite mindreforbruk på lønn. Sykefravær februar: 13,13 % 
 
Storslett barnehage: Har et lite merforbruk, refusjoner vil komme etterskuddsvis. Sykefravær februar: 25,37 % 
 
Oksfjord skole/SFO: Har avvik på lønnsbudsjett, men dette er ikke et reelt merforbruk grunnet forventede 
refusjoner som dekker hele avviket. Sykefravær februar: 17,49 % 
 
Rotsundelv skole/SFO: Rapport ikke levert. Sykefravær februar: 5,9 % 
 
Moan skole/SFO: I sum skole og SFO er det et merforbruk. Regnskapet viser at SFO har et stort merforbruk. Dette 
skyldes feilbelastning skole/SFO. Feilen er rettet opp ved hjelp fra økonomiavdelingen, og vil komme til uttrykk i 
neste rapport. I tillegg har skolen hatt utgifter til tidlig innsats, disse refunderes. Merforbruk også som følge av 
høyt sykefravær. Sykefravær februar: 9,05 % 
  
Storslett skole: Viser merforbruk på lønn, ventes refusjon ift sykelønn. Sykefravær februar: 14,55 % 
 
Kulturvirksomheten: Rapport ikke levert grunnet sykefravær. Sykefravær februar: 3,2 % 
 
Voksenopplæringssenteret: 262 Bokollektiv: Merforbruk på lønn skyldes innkjøringsperiode to nattevakter. 
Ordningen er avslutta nå. Virksomheten jobber inn merforbruket ila budsjettåret. Norsktilskuddet fra IMDi virker 
høyt, dette sjekkes. Sykefravær februar: 18,56 % 
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Side 3

STATUS - ØKONOMI 

Sektor Konto Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik 
2 Lønn inkl sos.utg 16 720 460,58 91 723 436 18,23 (18,2)  27 517 (0,03 %) 
2 Øvrige utgifter 9 920 833,66 58 082 226 17,08 (16,7) 220 712  (0,38 %) 
2 Inntekter -5 563 740,23 -25 941 440 21,45 (16,7) -1 232 218 (-4,75 %) 
2 Total 21 077 554,01 123 864 222 17,02      -983 989 

    

MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR (HITTIL I ÅR): 11,29 % 

   

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE: IKKE VÆRT GJENNOMFØRT.   

Januar: 9,8 %
Februar: 10,95 % 
Mars: 11,95 %
April: 12,68 %
Mai: 10,45 %
Juni: 9,99 %
Juli: 4,46 % 
August: 2,36 %
September: 5,88 %
Oktober: 5,25 %
November: 5,39 %
Desember: 8,83 %
Januar 2017: 9,67 %
Februar 2017: 13,06 %

Kommentarer: Sektoren har hatt et høyt sykefravær de første to månedene. I år har influensaen vært tøff og 
rammet flere. I tillegg har vi noe langtidsfravær av medisinske årsaker.  

Igangsatte tiltak etter undersøkelsen: Virksomhetene melder om tiltak etter medarbeiderundersøkelsen høsten 
2014, men som sagt er det ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser etter ny organisering. Planen er at slik 
undersøkelse skal skje annethvert år, men pga stort arbeidspress er medarbeiderundersøkelsen utsatt til vår-17. 

KOMMENTARER TIL AVVIK:
Lønn:
Sektor for oppvekst og kultur har et lite merforbruk på lønn. Skyldes et større sykefravær i januar og 
februar grunnet influensasesongen. I tillegg kommer refusjoner etterskuddsvis fra andre kommuner, samt 
ift sykelønn. 

Øvrige utgifter:
Sektoren har et merforbruk på øvrige utgifter. Dette som følge av større innkjøp på flere virksomheter på 
starten av nytt kalenderår, samt fakturaer på kopimaskiner som kommer en gang i året. 

Inntekter:
Sektoren har store merinntekter. Dette skyldes blant annet norsktilskuddet fra IMDi som virker svært 
høyt. Virksomhetsleder jobber med å ettersjekke dette.  
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Side 4

 
MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

Ikke påbegynt (  )                     Påbegynt ( X )                                        Fullført (   ) 

 

  

Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvordan de ligger an ift medarbeidersamtalene. 
Sektorleder har fått god oversikt over status ift medarbeidersamtaler, omtrent halvparten har fullført 
samtalene, og de som ikke har fullført disse, er i gang/har en plan for gjennomføring.
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Side 5

 

STATUS PÅ INTERN KONTROLL 

KOMMENTAR: 

INFORMASJONEN I MÅLEKORTENE ER AV ELDRE DATO OG ARBEIDET MED 
NYE MÅL FOR VIRKSOMHETENE ER IGANGSATT, MEN ARBEIDET ER 
FORSINKET FRA SEKTOREN GRUNNET SYKEMELDING.    

 
STATUS OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

        

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

 

       

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK        

Planverk Ferdigstilles 
Plan for tverrfaglig arbeid og handlingsplaner i arbeidet med og rundt 
barn som bekymrer, ny plan 

2016 

Skolepolitisk plan, ny plan 2017 
Oppvekst- og kulturplan, ny plan 2017 
Plan for å dreie ressursbruken fra spesialundervisning over til 
tilrettelagt undervisning og tidlig innsats, ny plan 

2017 

Kompetanseplan for barnehager i Nordreisa kommune, rev. 2017 
Strategisk barnehageplan, rev. 2017 
Beredskapsplan ved ulykker, voldsepisoder og mobbing, rev. 2017 
Beredskapsplan for kommunale barnehager i Nordreisa kommune, rev. 2018 
Vold i nære relasjoner, ny plan 2018 
Bemanningsplaner basert på lærertetthet som landsgjennomsnitt, 
spesifisert ordinære timer og spesialundervisningstimer, ny plan 

2019 

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp, tilpassa opplæring og 
spesialundervisning ved barnehage og grunnskole i Nordreisa 
kommune, rev. 

2019 

I februar er det innmeldt to avvik, begge er lukket.

Gjennomført branntilsyn på følgende virksomheter; 

Sørkjosen , Storslett, Leirbukt og Høgegga barnehager. 

Storslett, Moan og Rotsundelv skoler samt Oksfjord oppvekstsenter.

Det har vært gjennomført tilsyn i barnehager etter Lov om barnehager og tilsynsplan 
for Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa kommuner. Det ble gitt anmerkning ang 
dokumentasjon på leverte politiattester og dokumentasjon på at det er 
gjennomgåttopplæring av ansatte ang. opplysningsplikt til barnevern og 
sosialtjenesten. Barnehagene i Nordreisa har utarbeidet nye rutiner som følger av 
anmerkningene.
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Side 6

 
UTFØRTE RISIKOANALYSER:        

        

Her lister du opp ROS-analyser som er gjennomført: 2

Oksfjord barnehage har gjennomført ROS-analyse på barnehagens innvendig lokaler 
i 2015, og som følge av denne er all solskjerming med tråder fjernet da disse kan 
være til fare for barna.

Moan skole har utført ROS- analyser på uteområdet, der det samler seg vann.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1076-3 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud/Roger Aronsen 

 Dato:                 05.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 06.04.2017 
7/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 04.04.2017 
 Nordreisa formannskap  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Salg av Solvoll ungdomshus 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling: 
Barne- og unges kommunestyre sak 11/16 Salg av Point - uttalelse fra BUK 
 

Vedlegg 
1 Takst Solvoll 

 

Rådmannens innstilling 
1. Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.  
2. Inntekter fra salget settes av til nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen. 
3. Endelig kostnadsoverslag for ombygging av Samfunnshuset og idrettshallen legges fram 

for Formannskapet til godkjenning. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fått henvendelse om kjøp av Solvoll ungdomshus. Det opplyses i brevet 
at de ønsker å rive bygget og skape noe nytt i området; forretningsbygg/parkering/park. 
 
Historie til bygget 
Solvoll ble oppført som skolebygg i 1921 (Hansen, Emil: Nordreisa bygdebok, s.180) og var 
skole fram til Storslett ungdomsskole stod ferdig på begynnelsen av 1970-tallet. 
Bygget er brukt til Ungdomsklubb og Ungdommens hus/Point siden slutten av 1970-tallet. 
Rundt 1980 ble det gjort restaureringsarbeid og blant annet bygging av nytt inngangsparti og 
skifte av vinduer.  
Alle bygninger som ikke ble brent under krigen, vurderes som verneverdige. Solvoll er en av 
svært få bygninger i Storslett sentrum fra før krigen, og den eneste offentlige bygningen.  
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Dagens bruk av bygget 
Point benyttes i dag til kulturskoleundervisning innen musikk, foto/ skapende skriving og dans. 
Det er også øvingslokale for barnekor, teatergrupper og dans.  
I tillegg til dette er det amatør lydstudio og ungdomsklubb/oppholdssted i bygget.  
Kafé X har tilhold her en dag i uka, siden brannen i Leonard Isaksens veg.  I tillegg benyttes 
lokalene til en del kommunal møtevirksomhet. 
 
 
Teknisk tilstand og krav i hht plan og bygningsloven. 
Det er gjennomført en teknisk vurdering samt at det er tatt en verditakst av bygget. Dette er 
sammenstilt i vurderinga av den tekniske tilstanden og hvilke utbygginger som må gjøres for at 
bygget skal tilfredsstille krav til blant annet universell utforming. 
 
Tabellen viser oppgradering av Point til normal standard med tilgjengelighet i henhold til PBL 
 

Faktor Forklaring Pris 
Verdireduksjon fra takst Dette vil det koste å få bygget i normal stand 2 336.100,- 
Usikkerhetsfaktor Faktor i henhold til kalkylevett 15-25 % på 

verditaksering 
584.000,–  350.400,- 

Nytt HWC I henhold til PBL krav om tilgjengelighet 150.000,- 120.000,- 
Løfteplattform I henhold til PBL krav om tilgjengelighet 350.000,-  300.000,- 
Byggeledelse/prosjekteri
ng 

Byggeledelse og prosjektering for å få bygget 
i normal stad med tilgjengelighet 10% av 
byggekostnad 

342.000,-  310.000,- 

   
Totalsum Dette vil det koste å få bygget i normal stand 

med tilgjengelig i henhold til PBL 
3 762.000,-  3 417.500,- 

   *Alle priser er eks.mva 
 
Takst 
Det er utført takst på hele eiendommen februar 2017. Se vedlegg 
Verdi bygg: kr. 3.035.564,- 
Salgstakst: kr. 1.400.000,- 
Låneverdi: kr 1.260.000,- 
 
Forholdet til kulturmyndighetene 
Siden bygget er fra før 1850, (1945 i Nord Troms og Finnmark), er det et SEFRAK bygg 
("SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg")  
 
Følgende regler foreligger for slike bygg: 

Meldeplikt ved endringar for bygningar eldre enn 1850 

Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. 
Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av 
verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga. 

For meldepliktige bygningar (bygningar er eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova 
§25 at ei vurdering av verneverdien MÅ gjerast før søknad om endring eller rivning kan bli 
godkjent. 

Saksgang for endring på meldepliktig bygning: 
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 Eigar må søke kommunen om endringar på bygninga. 
 Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden FØR 

kommunen fatter vedtak. 
 Kommunen skal melde alle endringar på bygninga til fylkeskommunen. 

   
Kommunen kan gi løyve til riving sjølv om kulturminnemyndigheitene i fylkeskommunen tilrår at 
bygget bør vernast. 
Kilde: Riksantikvaren 

Klage: Fylkesmannen har klagerett på et vedtak som kommunen fatter. Hvis kommunen fatter 
vedtak om rivning mot anbefalingen til Troms fylkeskommune, har Fylkesmannen i Troms 
klagerett på vedtaket.  

Alternative lokaler for kultur.  
Det anses som viktig i de videre vurderinger at det skilles mellom behovet for lokaler til 
ungdomsaktiviteter i tilknytning til en ungdomsklubb etc., og drift av kommunal kulturskole. 
Disse henger dårlig sammen både med hensyn til tidspunkter for drift og ikke minst bruk av 
felles utstyrspark. Det bør også være en langsiktig plan som tar i betraktning kulturskolens 
videre utvikling. 

Den kommunale kulturskolen har en viktig rolle i opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. 
Siden oppstarten her i Nordreisa på midten av 80-tallet har kulturskolen drevet undervisning på 
flere steder samtidig. Dette har vanskeliggjort både internt samarbeid og utviklingsmuligheter 
særlig i forhold til andre kommunale sektorer.  
Det må tas høyde for at kulturskolen på sikt vil vokse og at både antall elever samt tilfanget av 
ulike opplæringstilbud innenfor kulturskolen øker. Det er ønskelig at virksomheten samles under 
samme tak. 
 
Under er det listet opp flere alternativer:  

 
 
Alt.1.   Oppgradering av Point til kulturskolebygg.  

I dette ligger at Point forbeholdes til drift av kulturskole. Det foreslås en løsning der 
1.etasje deles opp i undervisningsrom, mens andre etasje tilrettelegges for kontorer for 
lærere og eventuelt ledelse for kulturskolen. Kostnader, se pkt over 

Alt.2.   Musikkrommet med tilhørende garderobe i kjeller og gamle scenen ved samfunnshuset 
tilrettelegges for kulturskoledrift. Ved forholdsvis enkle grep kan garderobe i kjeller tas i 
bruk til dans og drama. Musikkrommet tilrettelegges for instrumentopplæring. I denne 
sammenhengen kan det også være en mulighet for å bygge inn scenen på samfunnshuset 
hvor denne kan fungere som øvingsrom for dans og drama. Antall opplæringsrom kan 
også økes etter hvert, spesielt hvis nytt svømme- og gymsalanlegg realiseres og andre 
deler av bygget da frigis.  

 
Alt.3.   Det gamle musikkrommet ved samfunnshuset kan tilrettelegges for ungdomsaktiviter i 

regi av frivillig kulturliv og event, ungdomsklubb. Dette lokalet kan også tilrettelegges 
for kafé X.  
Det er dessuten også et behov for denne type rom til andre frivillige lag og foreninger 
som har arrangementer på samfunnshuset. I denne sammenhengen kan det også være en 
mulighet for å bygge inn scenen på samfunnshuset hvor denne også fungere som 
øvingsrom/»Blackbox». 
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 For alternativ 2 og 3 kan en også se for seg en oppgradering av kjøkkenet og nytt gulv i 
samfunnshuset.  

 
Alt 4. Den gamle kinoen kan ombygges og tilrettelegges for ungdomsaktiviteter i regi av 

frivillig kulturliv og event, ungdomsklubb. Kafeen på idrettshallen står ubenyttet de 
fleste formiddagene i uka. Den trenger en «ansiktsløfting» med maling og utskifting av 
møbler. Med en slik oppgradering vil den kunne fungere som kafe X. 

 
 
Som et 5.alternativ er det også vurdert å flytte hele eller deler av kulturskoleundervisningen til 
Storslett skole. Det er et egnet musikkrom i tilknytning til kantina. Det har vært møte med 
representanter for skolen. Det er lite forenlig med skolens drift og derfor ikke vurdert noe mer 
under. 
 
Salg av Solvoll 
Kommunen har mottatt en henvendelse om kjøp av Solvoll. Saken er en prinsippsak om 
kommunen skal selge bygget eller ikke. Ved et evt salg bør bygget kunngjøres for salg slik at 
alle kan få mulighet til å legge inn bud. 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 08.12.2016  
 
Vedtak:  
BUK ønsker ikke at Nordreisa kommune selger Point. 
 
Ungdomsrepresentant i kommunestyret presiserte dette vedtaket i kommunestyret 20.desember 
2016. En må skille mellom huset Point og ungdomsklubben Point. Det viktigste for dem er at de 
fortsatt får beholde ungdomsklubben Point. 

Vurdering 
Gamle Solvoll skole er et gammelt bygg som har et stort behov for vedlikehold, men også et 
stort behov for utbygging/ombygging for å tilfredsstille nyere krav til universell utforming.  
 
Andre alternativer (felles vurdering med sak Leonard Isaksens veg 10) 
Det er politisk bedt om utredning av to eldre hus i sentrum som kommunen eier. Det Leonard 
Isaksensveg 10 og Solvoll gamle skole (Point). Sakene fremmes politisk i samme møte slik at en 
skal se sammenhengen. Samtidig har det skjedd endringer på kommunehuset ved at NAV fra 
1.april 2017 har sagt opp endel av det arealet som de til nå har leid fra kommunen. I Helse og 
omsorgsutvalgets sak 11/2017 ble det vedtatt å flytte Rus og psykiatri i disse tomme lokalene. 
Utredning om Solvoll gamle skole tar for seg lokalitet for aktiviteter i kulturskolen, Point 
ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger, lydstudio og Cafe X (midlertidig plassert i Point 
siden brannen)   
 
Oppsummert så må en gjennom dette arbeidet finne langsiktige løsninger for følgende 
tjenester/aktiviteter: 

 Aktiviteter i kulturskolen  
 Point ungdomsklubb  
 Lokaler for lag og foreninger, spesielt barne- og ungdomsorganisasjoner 
 Lydstudio   
 Kafe X 
 Kontorer for Rus og psykiatri 
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Aktiviteter i kulturskolen  
Gjennom utredningen om Solvoll skisseres muligheter for at kulturskolens aktiviteter flyttes til 
Samfunnshuset. Det gamle musikkrommet er igjen tatt i bruk til musikkundervisning og er godt 
egnet til det. Videre ser en for seg at scenen i samfunnshuset kan ombygges til dans og drama. 
Det er også et stort lokale i kjelleren på samfunnshuset som kan benyttes til aktivitet. 
 
Point ungdomsklubb  
Ungdomsklubben har holdt til på Point siden tidlig på 1980 tallet. Aktiviteten og omfanget har 
variert, mye avhengig av satsingen/tilsetting av ungdomskontakt som har variert gjennom disse 
årene. Signalene fra ungdommen er at de ønsker seg en fast ungdomskontakt og et egnet lokale 
for en ungdomsklubb. 
Pr nå har kommunen et gammelt kinolokale stående tomt i idrettshallen. Dette kan bygges om til 
og kunne bli en ny ungdomsklubb. 
 
Lokaler for lag og foreninger 
Det er noen ungdomsorganisasjoner som ønsker lokaler for møter eller aktiviteter. De har fram 
til nå vært noe på Point. Disse kan sees i sammenheng med plassering av ungdomsklubben. 
 
Lydstudio   
Det er et lydstudio på Point som benytter to rom. Disse rommene må være lydtette for å ikke å 
få inn forstyrrende lyd. Ved en flytting av kulturskolen fra kjelleren på Halti, kan to av rommene 
der benyttes til lydstudio. Disse rommene er lydisolerte. 
 
Kafe X 
Gjennom møte med brukerorganisasjonene av Kafe X har de fremmet ønske om at Kafe X 
bygges opp i Leonard Isaksens veg og at det er en god plassering for dem. Gjennom denne 
utredningen vil vi belyse muligheten for om Kafe X kan flyttes til kantina på idrettshallen. 
Kantina brukes i dag til idrettsarrangement, seriekamper og turneringer. Ikke i forbindelse med 
trening. Den står med andre ord mye ledig hverdager på dagtid. Videre benyttes den til 
bingoarrangement ca to ganger i uka på kveldstid. Økt aktivitet med Kafe X som foregår på 
dagtid, vil ikke være i konflikt med dagens drift. 
 
Kontorer for Rus og psykiatri 
Gjennom prosessen har det vært forslått/vurdert å flytte kontorene for rus og psykiatri til andre 
etasje av Leonard Isaksens veg 10. De holder i dag til i leide lokaler hos Nybo. Gjennom at 
NAV har sagt opp flere kontorer i første etasje av kommunehuset, har det åpnet seg en mulighet 
for å flytte dem dit. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok i sak 11/2017 plassering av Rus og 
psykisk helsetjenester der. 
 
En flytting vil kreve en enkel ombygging, men den største utfordringen/kostnaden er at det er en 
transformator i kjelleren som i mange år har skapt helseproblemer for de som jobber i kontorene 
rett over, samt ustabilitet for alle typer elektronisk utstyr. To kontor og et lager står derfor tomt 
nå. 
Transformatoren kan flyttes og settes på utsiden av parkeringsplassen bak huset. Ymber har gitt 
en kostnad på dette arbeidet på kr 410.000. Administrasjonen ser på dette som en langsiktig god 
løsning for helse, miljø og sikkerhet og at det gir en god utnyttelse av alle disse kontorene. 
 
Oppsummering og anbefaling: 
Kommunen har i dag ca 38.000 m2 areal som skal driftes og vedlikeholdes. Dette omfatter flere 
bygg fra 1960-70 tallet, men også flere bygg fra de siste 20 åra. Etterslep av vedlikehold på de 
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eldste byggene, er for enkelte stort. En konsolidering med å utnytte byggene bedre, og avhende 
bygg, vil vi gi større mulighet til å vedlikeholde gjenværende bygg bedre. 
 
Både samfunnshuset og idrettshallen kan ombygges/oppgraderes til å ta i mot ny aktivitet og 
samtidig gi bedre forhold for etablert aktivitet. 
 
Samfunnshuset 
Ved flytting av kulturskolen til samfunnshuset vil en kunne samle alle aktivitetene der ved å 
bygge om den gamle scenen og rom i kjelleren. Kjøkkenet og gulv i samfunnshuset trenger også 
en stor oppgradering. Gjør en det vil hele samfunnshuset framstå som nytt. En slik ombygging 
av scenen, nytt gulv, flytting av vegger og ny innredning i kjøkkenet + El, rør vil koste ca 1,3- 
1,5 millioner kroner. 
 
Idrettshallen 
Selve idrettshallen har fått en stor oppgradering i 2016, med nytt gulv i hallen, maling og nytt 
lydutstyr mm. 
Kantina er etter det vasket ned og det er pusset opp litt på kjøkkenet, men den fremstår likevel 
som ganske slitt. Den kunne få en «ansiktsløfting» med maling, utskifting av gardiner og nytt 
møblement. Kostnad avhenger av valg av innredning mm, anslås til ca 0,8-1,2 million kroner. 
 
Den gamle kinoen står i hovedsak tom etter at kinoen ble flyttet til Halti. Det er et stort lokale 
som kan bygges om til en ungdomsklubb, lokaler for lag og foreninger. Med en nyoppusset 
kantine ved siden av ville det kunne bli et godt ungdomstilbud.  
Et grovt estimat for ombygging anslås til ca 0,8 millioner kroner. 
 
Oppsummert så anbefales det at Solvoll gamle skole legges ut for salg på det åpnet markedet.  
Inntekter fra salget settes av til å skaffe nye lokaler for ungdomsklubben og kulturskolen. 
Samfunnshuset bygges om/rustes opp for kulturskolen, samt at gulv i samfunnshuset skiftes og 
kjøkkenet pusses opp.  
Gamle kinoen bygges om til ungdomsklubb og møtested for ungdomsorganisasjoner. Lydstudio 
flyttes til kjelleren av Halti.  
  
Videre selges Leonard Isaksens veg 10 på det åpne markedet.  Før salget deles tomten i to jfr 
tidligere vedtak, og selges på det åpne markedet til boligformål. Gjennom arbeidet med 
reguleringsplan for Storslett sentrum, omreguleres hele arealet til boligformål.   
 
Kantina på idrettshallen rustes opp og Kafe X flyttes dit etter oppussing. 
 
Dette vi føre til mindre bygningsmasse å vedlikeholde, oppgradering og bedre utnytting av 
gjenstående bygningsmasse og mindre driftskostnader, samtidig som brukere og tjenester får 
bedre lokaliteter. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/565-80 

Arkiv:                F30  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 27.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 04.04.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Bosetting av flyktninger 2017 - redusering av vedtak 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 24 flyktninger pr år fra og med 2017, 

inklusive enslige mindreårige. 
2. Nordreisa kommune opprettholder driften av bokollektivet for enslige mindreårige under 

forutsetning av minst 7 beboere til enhver tid. 
3. Nordreisa kommune og IMDI må planlegge bosetting av 4 enslige mindreårige pr å slik 

at ny bosetting erstatter de som skrives ut. 
4. Reduserte bosettingsutgifter og inntekter budsjettreguleres av kommunestyret i juni. 

 
 

Saksopplysninger 
IMDI har i brev av 02.03.17 redusert sin anmodning om bosetting av flyktninger til 24 i 2017. 4 
av disse er mindreårige flyktninger over 15 år. 
 
Årsaken til reduksjonen er at det ifølge oppdaterte prognoser ankommer færre flyktninger til 
landet enn først antatt. Det er særlig reduksjon i enslige mindreårige flyktninger (EM). 
 
Opprinnelig skulle Nordreisa kommune bosette 30 flyktninger i 2017, inkludert 10 enslige 
mindreårige. 
 
Pr 29.03.17 bor det 7 enslige mindreårige på bokollektivet, hvorav 5 fyller 18 år i 2017.  
Det er usikkert hvorvidt de som fyller 18 år vil få vedtak om ettervern av barnevernet. 
 
Fra og med 2017 gis det ikke lenger refusjon fra Bufetat til kommuner som bosetter enslige 
mindreårige.  I stedet gis det et tilskudd per mindreårig på kr. 750 000 pr år fra fylte 16 år, som 
skal dekke alle utgifter i forbindelse med bosetting. 
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Driftsutgifter for bokollektivet er på kr. 6 000 000, som tilsvarer tilskudd for 8 enslige 
mindreårige.   
 

Vurdering 
Dersom kommunen bosetter 4 enslige mindreårige i 2017, samt 3 av de som i dag er bosatt, så 
vil driften være forsvarlig både faglig og økonomisk. 
Ved bosetting av 7 EM må driftsutgiftene reduseres med kr. 750 000, som er mulig innenfor 
dagens budsjettramme. 
 
Bosetter man kun 6 EM, så vil tilskuddet ikke dekke lønns- og pensjonsutgifter fullt ut. 
 
Det må derfor minimum være bosatt 7 EM for at tilskuddet skal dekke lønn og driftsutgifter. 
 
Dersom kommunen skal opprettholde driften av bokollektivet for EM, så må minimum 1 av 
dagens bosatte som er fylt 18 år få forlenget bosettingsvedtak gjennom barnevernet. 
Da vil antallet bosatte være 7 i 2017.  Det forutsetter videre at de 4 nye som bosettes i 2017 ikke 
er eldre enn 16 år, dvs at de først fyller 18 år i 2019.  Da vil de 4 nye i 2018 erstatte de 3 som 
skrives ut i 2018, slik at det i 2018 vil være totalt 8 EM. 
Dersom man får til en slik rullering av EM i bokollektivet, så er det forsvarlig å fortsette driften 
av bokollektivet også utover 2018. 
 
En reduksjon i bosetting av flyktninger på 6 i 2017, vil redusere både tilskudd og utgifter til 
bosetting.  Dette må budsjettreguleres av kommunestyret i juni. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/968-7 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Gørill 
Gulbrandsen 

 Dato:                 29.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 04.04.2017 

 

Budsjettregulering 1/2017 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner §47  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-

09-25-107#KAPITTEL_11 
 Forskrift om årsbudsjett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423 
 Økonomireglement for Nordreisa kommune, kapittel 3  

 
Det vises også til: 

 Økonomiplan 2017– 2020/årsbudsjettet 2017 
 

Vedlegg 
1 Budsjettregulering 24.03.17 

 

Rådmannens innstilling 
Budsjettet for sektor 2 reguleres i henhold til vedlagte regneark datert 24.03.17. 
 
 

Saksopplysninger 
For å unngå store avvik mellom regnskap og budsjett er det behov for å regulere budsjettet. 
 
Kommunestyret vedtok i desember 2016, sak 91/16 Budsjett og økonomiplan 2017-2020, å ta 
ned administrasjonskostnader med kroner 500 000,- som følge av økte 
kompetansehevingsmidler. 
 
Følgende fordeling på nedtrekket er: 
Kr 26 000,- Administrasjon  
Kr 177 000,- Oppvekst og kultur 
Kr 239 000,- Helse og omsorg 
Kr 58 000,- Drift og utvikling 
 
Det er også behov for å regulere sykelønnsrefusjoner opp mot lønnsutgifter.  
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Vurdering 
Nordreisa voksenopplæringssenter har fått merinntekter på kroner 1 176 100, og 
budsjettregulering foreslås for å dekke nedtrekk på kroner 177 000 som følge av økte 
kompetansehevingsmidler. 
 
I økonomireglementet er hovedutvalgene delegert myndighet til å disponere merinntekter på 
inntil kr. 200 000.  Kr 200 000 av merinntekten på kr. 1 176 100 er derfor foreslått disponert av 
utvalget.  Resten av merinntekten budsjettreguleres av kommunestyret. 
 
Sykelønnsrefusjoner justeres opp mot lønnsutgifter innenfor hvert ansvar. 
 
For samsvar mellom regnskap og budsjett på sektor 2 foreslås budsjettregulering i henhold til 
vedlagte regneark datert 24.03.17. 
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Ansvar Navn ansvar Konto Kontonavn Funksjon Regnskap

210 Fellestiltak grunnskoler 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 202 748388,99
210 Fellestiltak grunnskoler 10888 ENDRING BUDSJETTRAMME 202 0,00
210 Fellestiltak grunnskoler 17100 REFUSJON SYKEPENGER 202 -39079,00
212 Moan skole 10201 LØNN SYKEVIKARER 202 238169,56
212 Moan skole 17100 REFUSJON SYKEPENGER 202 -381485,00
213 Storslett barne- og ungd.skole10201 LØNN SYKEVIKARER 202 478284,59
213 Storslett barne- og ungd.skole17100 REFUSJON SYKEPENGER 202 -521350,00
214 Rotsundelv barneskole 10201 LØNN SYKEVIKARER 202 32210,78
214 Rotsundelv barneskole 17100 REFUSJON SYKEPENGER 202 -11214,00
215 Oksfjord barne- og ungd.skole10201 LØNN SYKEVIKARER 202 58853,85
215 Oksfjord barne- og ungd.skole17100 REFUSJON SYKEPENGER 202 -65348,00
240 Fellestiltak barnehager 10201 LØNN SYKEVIKARER 211 5523,90
240 Fellestiltak barnehager 17100 REFUSJON SYKEPENGER 201 -11699,00
242 Storslett barnehage 10201 LØNN SYKEVIKARER 201 92242,79
242 Storslett barnehage 17100 REFUSJON SYKEPENGER 201 -67332,00
243 Sørkjosen barnehage 10201 LØNN SYKEVIKARER 201 19331,20
243 Sørkjosen barnehage 17100 REFUSJON SYKEPENGER 201 -36270,00
244 Oksfjord barnehage 10201 LØNN SYKEVIKARER 201 74689,98
244 Oksfjord barnehage 17100 REFUSJON SYKEPENGER 201 -25442,00
245 Sonjatun barnehage 10201 LØNN SYKEVIKARER 201 36032,05
245 Sonjatun barnehage 17100 REFUSJON SYKEPENGER 201 -21711,00
247 Høgegga barnehage 10201 LØNN SYKEVIKARER 201 178744,27
247 Høgegga barnehage 17100 REFUSJON SYKEPENGER 201 -119988,00
248 Leirbukt barnehage 10201 LØNN SYKEVIKARER 201 222043,54
248 Leirbukt barnehage 17100 REFUSJON SYKEPENGER 201 -100983,00
250 Barnevernstjenesten 10400 OVERTID 244 86675,04
250 Barnevernstjenesten 17100 REFUSJON SYKEPENGER 244 -202272,00
262 Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger10201 LØNN SYKEVIKARER 242 71530,97
262 Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger17100 REFUSJON SYKEPENGER 242 -4346,00
263 Nordreisa voksenopplæring og grunnskole for voksne10201 LØNN SYKEVIKARER 213 96168,35
263 Nordreisa voksenopplæring og grunnskole for voksne17100 REFUSJON SYKEPENGER 213 -83692,00
263 Nordreisa voksenopplæring og grunnskole for voksne17000 REFUSJON FRA STATEN 213 -3474100,00
266 Administrasjon flyktningekontoret10203 VIKAR ANNET FRAVÆR 242 971,81
266 Administrasjon flyktningekontoret17100 REFUSJON SYKEPENGER 242 -18051,00
270 Kulturvirksomheten 10201 LØNN SYKEVIKARER 385 18133,42
270 Kulturvirksomheten 17100 REFUSJON SYKEPENGER 385 -80365,00

228



Budsjett Budsjettregulering Reg budsjett

2754001,00 39079,00 2793080,00
-177000,00 177000,00 0,00

0,00 -39079,00 -39079,00
0,00 381485,00 381485,00
0,00 -381485,00 -381485,00
0,00 521350,00 521350,00
0,00 -521350,00 -521350,00
0,00 11214,00 11214,00
0,00 -11214,00 -11214,00
0,00 65348,00 65348,00
0,00 -65348,00 -65348,00
0,00 11699,00 11699,00
0,00 -11699,00 -11699,00
0,00 67332,00 67332,00
0,00 -67332,00 -67332,00
0,00 36270,00 36270,00
0,00 -36270,00 -36270,00
0,00 25442,00 25442,00
0,00 -25442,00 -25442,00
0,00 21711,00 21711,00
0,00 -21711,00 -21711,00
0,00 119988,00 119988,00
0,00 -119988,00 -119988,00
0,00 100983,00 100983,00
0,00 -100983,00 -100983,00
0,00 202272,00 202272,00
0,00 -202272,00 -202272,00
0,00 4346,00 4346,00
0,00 -4346,00 -4346,00
0,00 106692,00 106692,00
0,00 -83692,00 -83692,00

-2298000,00 -200000,00 -2498000,00
0,00 18051,00 18051,00
0,00 -18051,00 -18051,00
0,00 80365,00 80365,00
0,00 -80365,00 -80365,00

279001,00 0,00 279001,00
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client user_id language menu_id template_id systemplate owner
D1 42AG3003 NO REP375 2077 false report
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dim2_eq dim1_eq dim1_ne dim3_eq period_ge period_le client_eq
2* 1* 10899 * 201701 201712 D1
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Henvisning til lovverk: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_11 Kommunelovens § 48 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1424 forskrift om årsregnskap og 
årsberetning 
 

Vedlegg 
1 Årsmelding for oppvekst og kultur 2016 

 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2016 for oppvekst- og kultursektoren vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner, skal rådmannen årlig utarbeide årsberetning for virksomheten.  
 
Etter omorganisering til sektorer er det utarbeidet egen årsmelding for oppvekst- og kultursektoren 
for 2016. Den gir en samlet oversikt over sektorens virksomhet og er et sammendrag av 
virksomhetenes årsmelding til sektorleder.   
 
Årsmelding beskriver sektorens ansvarsområder, økonomisk status for hele sektoren og for 
virksomhetene, status i forhold til medarbeidere, status i forhold til tjenesteyting, samt status på 
brukerundersøkelser og intern kontroll. 
 
Rådmannens årsmelding til kommunestyret vil inneholde en kortversjon av sektorenes årsmeldinger. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen beskriver sektorens virksomhet i 2016 i forhold til de mål som er satt i 
kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplanen og vedtak i sektorutvalget. 
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Økonomisk hadde sektoren et meget godt resultat for 2016, som følge av lønnsbesparelse og 
merinntekter. 
 
Sykefraværet for sektoren var nært måltallet for kommunen og viser at lederne har hatt fokus på 
arbeidsnærvær i året som er gått.  Spesielt har skolene hatt en positiv utvikling i 
arbeidsnærværet. 
 
Status for tjenestene viser at spesialundervisningen er redusert, mens resultatene for nasjonale 
prøver fortsatt er lavere enn målet (med unntak av engelsk på 5. trinn, lesing ungdomstrinn og 
engels ungdomstrinn). 
 
Elevundersøkelsen på 7. trinn viser gjennomgående lavere resultater enn fylkes- og 
landsgjennomsnittet, mens 10. trinn har bedre resultater (med noen få unntak) enn fylkes- og 
landsgjennomsnittet. 
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1. Ansvarsområde  

1.1. Beskrivelse av sektoren og dens ansvarsområde.   

Sektor for oppvekst og kultur har ansvar for kultur, familiesenteret (barnevern, helsesøstre og åpen 
barnehage), flyktninger, voksenopplæring, skolene og barnehagene. Sektoren har en stab bestående 
av 2 konsulenter, Olweus instruktør og en spesialpedagog.  Sektorleder har 12 virksomheter under 
seg, med hver sin virksomhetsleder.   
 
Pr 31.12.2016 er det 151,64 årsverk i sektoren. 
 

1.2. Organisasjonskart.  

 

2. Status økonomi  
Konto Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik 

Lønn inkl sos.utg 82 967 237,37 85 203 557 97,38 (100)  -2 232 333 (-2,62 %) 

Øvrige utgifter 51 184 210,92 51 305 459 99,76 (100) -123 133  (-0,24 %) 

Inntekter -23 213 205,27 -19 738 430 117,60 (100) -3 583 964 (-17,6 %) 

Totalt 2016 110 938 243,02 116 770 586 95,01 (100) - 5 826 852 (-4,99 %) 

 

Lønn inkl sosiale utgifter: 
Sektor for oppvekst og kultur har et stort mindreforbruk på lønn. Dette er blant annet som følge av at 
sektoren har hatt nedgang i sykefravær, og fordi virksomhetene har vist forsiktighet ift å ta inn 
vikarer ved fravær.  
 
Øvrige utgifter: 
Sektoren har et mindreforbruk på øvrige utgifter. Det varierer fra virksomhet til virksomhet på 
hvordan forbruket er. Kjøp spesialundervisning på private skoler er gått ned i 2016. Dette har 
sammenheng med tett samarbeid med skolene, og variasjoner fra år til år.  
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Inntekter: 
Sektoren har merinntekt. Dette skyldes blant annet refusjoner for gjesteelever og asylnorsk for 
beboerne på Nordreisa mottak. Refusjoner fra andre kommuner må sees i sammenheng med faktiske 
utgifter til eks. gjesteelever. 
 

3. Status medarbeidere  
I økonomiplanen er det satt opp målsettinger for sektorene.  

 100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler 
 92% arbeidsnærvær 
 Stolthet over egen arbeidsplass, målscore: 4. 

 

3.1. Arbeidsnærvær/sykefravær 

Sektorens totale sykefravær var 8,19 %. Målet for kommunen er 8 %.  

Fraværet fordeler seg som følger:  

Oksfjord oppvekstsenter: barnehage: 14,64%/skolen 7,16% 
Moan skole 9,4 %/Moan SFO 5,8%.  
Rotsundelv skole: skolen 2,81%/SFO 0,17%  
Storslett skole: 8,5% 
Høgegga barnehage: 12,84% 
Storslett barnehage: 16,42% 
Sonjatun barnehage: 3,36% 
Leirbukt barnehage: 12,84% 
Sørkjosen barnehage:7,46% 
Familiesenteret: barnevern 10,59%/Helsestasjon 1,81% 
Kulturvirksomheten: 18,26 % 
Voksenopplæringssenteret: Bokollektiv enslige mindreårige: 2,33%/Voksenopplæringen (VO): 2,06%/ 
Flyktningetjenesten: 2,01%           
 

Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte. 

Kommunen innførte i januar flere IA-tiltak. Ett av tiltakene er arbeidsnærværsdag. Ansatte kan 
opparbeide seg inntil tre nærværsdager pr år. For hele sektoren har xx ansatte opparbeidet seg 58 
nærværsdager i løpet av året.  

 

3.2. Medarbeidersamtaler 

Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvordan de ligger an ift medarbeidersamtalene.  

Sektorleder har fått god oversikt over status ift medarbeidersamtaler. Omtrent halvparten har 
fullført samtalene, og de som ikke har fullført disse, er i gang/har en plan for gjennomføring. 
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3.3. Medarbeiderundersøkelsen 

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2016. Siste undersøkelse ble gjort i 2014.  

 

 

4. Status tjenester  
 
Politisk forholder sektoren seg til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
Utvalget har hatt 7 møter og behandlet totalt 49 saker mot 76 saker i 2015.  
 
Sektor for oppvekst og kultur har som mål å styrke det tverrfaglige arbeidet, og på den måten 
komme tidlig inn for å gi hjelp. Sektoren er i gang med å kartlegge de ulike formene for samarbeid, og 
holder på å lage en helhetlig plan for hvordan samhandle innenfor sektoren.  
 
 
 

4.1. Skoler 

Mål: Redusert spesialundervisning 
 

Spesialundervisning 2016 2015 2014 2013 

Totalt 11,6% 13,4% 12,4% 13,5% 

1-4. trinn 9,1% 7% 5,6% 6,5% 

5-7. trinn 15,3% 14,4% 13,5% 17% 

8. – 10. trinn 11,2% 21% 20,7% 20,1% 

   

 
Mål: Nasjonale prøver i lesing 5. trinn 15% på høyeste nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt 

 
2016: gjennomsnitt 48% 
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Mål: Nasjonale prøver i regning 5. trinn 17% på høyeste nivå 50% på nasj gjennomsnitt 

 
2016: gjennomsnitt 46% 
 
Mål: Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 8% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt 

 
2016: gjennomsnitt 47% 
 
 
Mål: Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn 13% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt 

 
2016: gjennomsnitt 50% 
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Mål: Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn 17% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt

 
2016: gjennomsnitt 48% 
 
 
Mål: Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn 8% på høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt 

 
2016: gjennomsnitt 50% 
 
 
Grunnskolepoeng 

Indikator og nøkkeltall  Nordreisa 
kommune Troms fylke Nasjonalt 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  38,3  41,1  41,2  

Nordreisa kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Alle eierformer, 2015-2016, Trinn 10, Begge kjønn 

 

Indikator og nøkkeltall  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt  36,1  39,0  36,2  41,0  38,3  

Nordreisa kommune, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn 
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Mål: Eksamenskarakterer 10. trinn norsk: 3,5 
 
Resultat: 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

2,9 5,1 muntlig 4,5 muntlig 4,9 muntlig 3,4 

 
 
Mål: Eksamenskarakterer 10. trinn matematikk: 3,1 
 
Resultat: 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

2,7 3,1 2,2 2,7 2,8 

 
 
 
Mål: Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk: 3,8 
 
Resultat: 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

3,8 3,5 3,1 3,3 3,0 

 
 
 

 
Oksfjord oppvekstsenter 
 
Ansvarsområde 

Oksfjord oppvekstsenter består av 1- avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, SFO og 
barneskole 1.-4. trinn. 

Barnehagen har 10 plasser, SFO har 7 barn, skolen har 16 elever. 

 

Status økonomi 

Barnehagen og skolen har begge et mindreforbruk i 2016 på kr 65 754/85 112. Skolen har fortsatt å 
investere i pulter, pc’er og annet utstyr. Der er store merinntekter pga gjesteelever. 

Barnehagen har hatt store utgifter til sykevikarer og vikarer for annet fravær. Samtidig har det vært 
merinntekter pga gjesteelever. 

 

Status medarbeidere  

Virksomheten har 6,3 årsverk + en lærling.  Virksomhetsleder er både rektor og styrer i barnehagen.   
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Sykefravær 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Barnehage 4,5 6,2 15,4 6,87 14,64 

Skole 1,4 3 3,2 10,08 7,16 

 

Det arbeides kontinuerlig med sykefravær. Ansatte informeres underveis om kommunens og 
virksomhetens sykefravær. På skolen er det kun 3 ansatte og et langtidsfravær hos en av de ansatte, 
gir store utslag på statistikken. Det samme gjelder for barnehagen som gjennom hele 2016 har hatt 
ett langtidsfravær. 

Arbeidsnærværsdagen oppleves som positivt i den form at ansatte med lite fravær tidligere, nå ikke 
har fravær. Det motiverer folk til å stå på litt ekstra. Det har ikke hatt effekt på de som er kronikere.  

 

Medarbeidersamtaler 

Det ble gjennomført medarbeidersamtale for 2 av 7 ansatte på Oppvekstsenteret i 2016. De to som 
hadde da, var de som ikke ble gjennomført i 2015. 

 

Medarbeiderundersøkelsen 

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen høsten 2014, gir en god pekepinn på arbeidsmiljøet og 
medarbeiderne gir god tilbakemelding om sin opplevelse av arbeidsforholdene.  

 

Status tjenester  

Barnehagen har i 2016 hatt lesing og natur som satsningsområder. Vi har som mål å øke lesegleden 
hos alle barna, og at barna skal få bli lest mye for. Etter et år med høyt trykk på lesing, ser vi at barna 
daglig etterspør lesestund, og de viser stor glede med å bli lest for. Vi har også hatt økt fokus på de 
minste barna i barnehagen – tilvenning, tilknytning. Barnehagen fikk et stort skifte i 2016 fra mange 
store barn i fjor, mot mange små dette året. 

Barnehagen har også «natur» som tema dette barnehageåret. Det er et stort tema, som inneholder 
både planter, dyr, friluftsliv, skog, hav m.m. Det er spennende å jobbe med, og er del av aktivitetene 
vi har hver måned.  
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En av gruppene i barnehagen har lagd et 3D bilde av skogen. Her ser vi elg, ugle, spindelvev 
m.m. 

Skolen avsluttet satsningen på læring, mestring og trivsel våren 2016, og ble med videre i 
Ungdomstrinn i utvikling fra oppstart skoleåret 2016/2017. I løpet av høsten har denne satsningen 
fungert litt dårlig for barneskolene, men det tas tak i fra nyttår 2017. Vi har stort fokus på lesing; 
daglig lesekvart og lesekurs hvert år for alle elevene.  

Skolen har skoleåret 2016/2017 fått 18% styrkning av personalet for satsning på 
begynneropplæringen (midler fra fylkesmannen). 

Friluftsliv er også noe vi jobber med året rundt – skolen har en årlig overnattingstur i telt med alle 
elevene. I 2016 gikk turen til Oksfjorddalen. I tillegg har vi uteskoledag hver 14.dag, sykkeltur hver 
høst og skidag om vinteren. 

Som følge av fjorårets økte fokus på rådsarbeid, igangsatt av sektorleder, har det vært gjennomført 
flere møter i SU. Samt de samarbeidsmøtene alle ledere i FAU og rektor deltar på.  

 

 

Mildvær og regn gir fine skøyteforhold på skolen. 

 

 
Rotsundelv skole/SFO:  
 
Ansvarsområde 
 
Rotsundelv skole er en fådelt barneskole med 32 elever fordelt på 1.-7. klasse. Skolen har SFO-tilbud 
til elever på 1.-4. trinn. Antall barn på SFO var 12 i vårhalvåret og 8 i høsthalvåret. 
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Rotsundelv skole har 2 elever med 1:1 bemanning i skoletiden. 
 
 
Status økonomi 
 
Både skolen og SFO har kan vise til mindreforbruk i 2016. Skolen har et mindreforbruk på  
kr. 249 184,41, mens SFO har et mindreforbruk på kr. 121 418, 85.  
 
Mindreforbruket skyldes at mye av vikarbehovet har vært dekket inn ved omdisponering av 
ressurser, og ved at rektor har gått mye inn som vikar på tidlig- og seinvakter på SFO, da det er svært 
vanskelig å få eksterne vikarer til 1,5 og 2 timers vakter. 
Skolen har også hatt større inntekter på refusjoner enn det var budsjettert med, og på vårhalvåret 
2016 hadde SFO flere brukere enn på lenge. 
 
 
Status medarbeidere 
 
Virksomheten har 7,47 årsverk, som fordeler på 6,22 lærerstillinger (inkl. rektor) og 1,25 
assistentstillinger.  
Rotsundelv skole ble våren 2016 kuttet med 50 % lærerstilling og 40 % assistentressurs. Skolen og 
SFO har totalt 10 ansatte. 
Nordreisa kommune fikk øremerkede midler til tidlig innsats, og av disse midlene fikk skolen 10 % 
fast lærerstilling. 
 
Sykefravær 
2,81 % og 0,17% henholdsvis på skolen/SFO.  
 
Rotsundelv skole og SFO har over flere år hatt et veldig lavt sykefravær, og arbeidsnærværsdagen 
som ble innført oppleves som en positiv belønning til de som alltid er på jobb.  
 
 
Medarbeidersamtaler 
Ingen gjennomført i 2016. 
 
Medarbeiderundersøkelsen 
Ble sist gjennomført i 2014, med liten deltakelse. 
 
 
Status tjenester 
 

 Rotsundelv skole har gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. 
 Rotsundelv skole har gjennomført både obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver for 1. -4. 

trinn; lesing, regning, engelsk for 3. klasse og digitale ferdigheter for 4. klasse. 
 Rotsundelv skole gjennomfører årlig Carlsten leseprøve og M-tester (matematikk) på alle 

trinn. Denne kartleggingen er viktig med tanke på tidlig innsats og god tilrettelegging for den 
enkelte elev. 

 Rotsundelv skole er med i det kommunale Olweusnettverket, og vi har et bevisst fokus på 
forebygging av mobbing.  

 Skolen har i samarbeid med foreldrene arrangert telttur med 2 overnattinger. Skolens 
ansatte har da ansvar for elever og aktiviteter på dagtid, mens foreldrene overtar ansvaret 
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på kveld og natt. Vi ser på denne turen som viktig i arbeidet med å skape gode relasjoner i 
skolemiljøet. 

 Rotsundelv skole var tidligere med i satsingen på Læring-Mestring-Trivsel. Skolen deltar nå i 
den nye satsingen Ungdomstrinn i Utvikling, der vi har valgt klasseledelse som fokusområde. 

 Rotsundelv skole har gjennom flere år hatt lesing som satsingsområde; alle klassene har 
daglig lesekvart, vi kjører lesekurs og deltar aktivt med mange spennende aktiviteter i 
lesefestivaluka på våren. 

 Rotsundelv skole har et flott uteområde som er godt tilrettelagt for ulike aktiviteter. Spesielt 
må nevnes arbeidet som blir lagt ned av lærer Svein Arne Eide og vaktmester John Harry 
Bertelsen, som på vinterstid anlegger og vedlikeholder 2 skøytebaner ved skolen. Vi er svært 
heldige som har slike ildsjeler. 

 
 
 

Moan skole/SFO 
 
Ansvarsområde 

Moan skole er en barneskole med 172 elever fordelt på 1. – 4 klasse, samt en SFO – avdeling med 60 
barn, hvorav 45 er på hel plass. 

Moan skole har 5 barn med krav på 1:1 bemanning. 

 

Status økonomi 

Skolen hadde i 2016 et merforbruk på kr. 548 355, mens SFO hadde et overforbruk på kr 151 926. 

Det er fastlønn og pensjonsutgifter som har stort avvik. Skolen har hatt flere ansatte enn det som er 
lagt inn i budsjettet for 2016. Skolen har vært nødt til å sette inn ekstra assistenter etter råd fra 
barnevern, PPT og BUP.  

Skolen har ikke hatt mulighet til tiltak for hente inn avviket. Selv om ledelsen har brukt mye tid har 
skolen ikke klart å holde budsjettet når det gjelder lønn/ vikarutgifter. 

Av de øvrige postene skyldes mye av overforbruket poster som faste avgifter, gebyrer, lisenser og 
serviceavtaler.  Det måtte kjøpes ny stoler til en av klassene, slik at inventarbudsjettet ble 
overskredet.  

 

Status medarbeidere  

Virksomheten har 25,6 årsverk. 

 

Sykefravær  

Moan skole 9,4 %/Moan SFO 5,8%.   

Skolen jobber aktivt med nærværsarbeid i hele personalgruppa. 

Medarbeidersamtaler  

245



Skole 4 fullført 15 gjenstår. SFO 0 fullført. 

 

Status tjenester  

 Moan skole har ikke redusert spesialundervisning, den har økt. Forklaringen kan være at vi 
har hatt for lite tidligere år og at vi fanger opp elever tidligere slik at de får den 
spesialundervisning de trenger.  

 Moan skole ble styrket med en 100% fast stilling til tidlig innsats. Vi jobber med 
erfaringsutveksling i personalgruppa for hvordan vi kan jobbe bedre med tilpasset opplæring. 
Alle klasser bruker stasjonsundervisning som metode. Vi har fokus på tidlig innsats og 
arbeider for å få bedre rutiner for oppfølging av kartleggingsprøver og tilpasset opplæring 

 Vi har fokus på Olweusarbeid, forebygging av mobbing 
 Vi deltar i et skoleutviklingsprosjekt som heter språkløyper 
 Vi er med i ungdomsskolesatsningen og har tema klasseledelse, med særlig fokus på å 

forebygge atferdsproblemer hos elever. 
 Vi jobber for å bedre samarbeidet mellom Moan og Storslett skole også på det faglige 

området. 
 

 

Uteskoleprosjekt med vannets egenskaper i romtemperatur, ved oppvarming og som her, ved 
kulde. Oksfjord oppvekstsenter. 

 
  
Storslett skole 
 
Ansvarsområde 

Skolen er en kombinert skole med mellomtrinn og ungdomstrinn, 5.-10. klasse.  

Skoleåret 2015/2016 hadde skolen ca. 290 elever  

 

Status økonomi 

Skolen hadde et mindreforbruk i 2016 på kr. 915 884, hvorav lønn utgjør 790 875. 

Mindreforbruket skyldes at skolen dekker inn mye av vikarbehovet internt med lærernes vikarpott, 
samt at eksterne vikarer ligger med lavere lønn enn de sykemeldte. Resten av mindreforbruket 
skyldes refusjoner fra fylket og private. 
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Status medarbeidere  

Virksomheten har 41,14 årsverk. 

Sykefravær: 8,5% 

Medarbeidersamtaler: Gjennomført 19 samtaler 

Medarbeiderundersøkelsen 2014. Sektorens resultat: Snitt 4,2. 

 

Status tjenester  

 Nasjonale prøver i lesing 5. trinn 15% på høyeste nivå og 50% på nasj gjennomsnitt 
Resultat 15/16: 9,3% på høyeste nivå og 46% gjennomsnitt 

 Nasjonale prøver i regning 5. trinn 17% på høyeste nivå 50% på nasj gjennomsnitt 
 Resultat 15/16: 8,9% på høyeste nivå og 44% gjennomsnitt 
 Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 8% på høyeste nivå 50% på nasj gjennomsnitt 
 Resultat 15/16: 6,7% på høyeste nivå og 46% gjennomsnitt 
 Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn 13% på høyeste nivå 50% på nasj gjennomsnitt 
 Resultat 15/16: 6,5% på høyeste nivå og 46% gjennomsnitt 
 Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn 17% på høyeste nivå 50% på nasj gjennomsnitt 
 Resultat 15/16: 2,3% på høyeste nivå og 46% gjennomsnitt 
 Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn 8% på høyeste nivå 50% på nasj gjennomsnitt 
 Resultat 15/16: 0% på høyeste nivå og 45% gjennomsnitt 
 Eksamenskarakterer 10. trinn norsk mål: 3,5 Resultat: 3,41 
 Eksamenskarakterer 10. trinn matematikk mål: 3,1 Resultat: 2,86 
 Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk mål: 3,8 Resultat: 3,05 

 

Uteområde Storslett skole ble fullført i 2016. Den inneholder is- og landhockeybane, lekeapparat, 
ferdigstilt skaterampe, basketballbane og en Tuftepark.  
 

 
Tuftepark og lekestativ utenfor Storslett skole 
 

 
 

 

247



4.2. Barnehager 

Mål:  
 Full barnehagedekning 
 32,4% årsverk med førskolelærerutdanning 
 Brukerundersøkelser – resultat i forhold til mål i målekort 

 
Høgegga barnehage 
 

Ansvarsområde 

Høgegga barnehage er en kommunal barnehage med 36 plasser fordelt på to avdelinger for barn i 
alderen 0 - 6 år. 
 
Status økonomi  

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 19 483.  
 
Status medarbeidere 

Etter omorganiseringa for Oppvekst og kultur ble barnehagens totale årsverk redusert fra 7 til 6,7. 
Dette ble gjort gjeldene fra august 2016. 
 
Barnehagen har deltatt i prosjektet iBedrift, og har vært igjennom alle modulene. Vi er nå ute av 
prosjektet, men skal fortsatt jobbe kontinuerlig med arbeidsnærvær, arbeidsmiljø, samarbeid og 
trivsel på arbeidsplassen. Vi ønsker å ha fokus på nærværet og hva som gjør at vi trives på jobb. 
 
Sykefravær 
Vi har hatt et høyt sykefravær gjennom nesten hele året og endte på 12,84%. Dette er stort sett 
langtidssykefravær. Utenom langtidsfraværet er det lite fravær. 
 
Positivt er at det allikevel at det i siste tertial var 5 av 7 ansatte som klarte å opparbeidet seg 
arbeidsnærværsdag. 
 
Medarbeidersamtaler: gjennomført 100% 
 
Medarbeiderundersøkelse: Stolthet over egen arbeidsplass: 5,6 
Resultatene i medarbeiderundersøkelsen er fra 2014.  
 
Status tjenester 

Barnehagens personale har i løpet av de siste 2 årene deltatt på en kursrekke med språk og 
språkutvikling som tema og har valgt å ha dette som satsingsområde. Språkutviklingen er både 
muntlig og skriftlig – vi snakker og lytter, vi leser og skriver.  
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Sonjatun barnehage 
 
Ansvarsområde 

Sonjatun barnehage er en to avdelings barnehage med 30 plasser. Begge avdelingene er 0-6 år. 
Barnehagen har en samisk- norsk avdeling som ble opprettet høsten 2002 med støtte fra Sametinget. 
På den samisk-norske avdelinga legges det vekt på samisk språk, kultur og identitet.  
 

Status økonomi 

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 93 708 for Sonjatun barnehage og et overforbruk på kr 
52 952 for den samiske avdelingen Skierri. 
Til drifta av den samiske avdelingen får kommunen et tilskudd fra Sametinget på kr 100 000; hvor 
30.000,- av er godtgjøring til samisktalende assistent.  
 

Status medarbeidere  

Etter omorganiseringa for oppvekst ble barnehagens årsverk redusert fra 7 til 6,7. Dette var gjeldene 
fra august 2016. 
Andel årsverk med barnehagelærerutdanning 44,78 % (mål 32,4%) 
 

Sykefravær (pr kvartal):  

1.kvartal:  5,08 %,  2. kvartal: 6,82 %,  3. kvartal: 0,28 %,  4. Kvartal: 3,3 % 
For 2016 endte barnehagen opp med et arbeidsnærvær på 96,64 % og oppnådde dermed målet om 
92 % arbeidsnærvær. Sonjatun barnehage er IA bedrift og deltok fram til november 2016 i prosjektet 
iBedrift. Barnehagen ønsker å ha fokus på arbeidsnærvær og på tiltak som gjør at ansatte trives på 
jobb. 
 

Medarbeidersamtaler: gjennomført 100% 

Medarbeiderundersøkelsen 

Resultatene i medarbeiderundersøkelsen er fra 2014.  
Stolthet over egen arbeidsplass: score 5,1 (mål 4) 
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Oksfjord oppvekstsenter har lagd bokkoffert i barnehagen. Her er «Geitekillingen som kunne 
telle ti 10».  

 

 
Oksfjord barnehage 
Se Oksfjord oppvekstsenter. 
 
 
Leirbukt barnehage:  
Årsmelding ikke levert. 
 
 
Sørkjosen barnehage:  
 
Ansvarsområde 

Sørkjosen barnhage er en to-avdelings barnehage med totalt 36 plasser. Avdeling Ole Brumm er for 
småbarn 0-3 år, og avdeling Ulv er for store barn 3-6 år.  

 

Status økonomi 

Barnehagen hadde et mindreforbruk på kr 46 443. 

 

Status medarbeidere 

Barnehagen har en grunnbemanning på 6,7 årsverk (8 stillinger). 

Andel med barnehagelærerutdanning: 52,17% 

Barnehagen har større andel ansatte med barnehagefaglig kompetanse enn de krav Barnehageloven 
stiller. Barnehagen har hatt en del endringer i personalet det siste året. Ny styrer er begynt i fast 
stilling, Allmennlærer på disp 1 år som ped.leder, ny assistent omplassert fra Storslett skole i 40%. 
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Barnehagen har hatt student inne fra lærerutdanningen, lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget, 
student som tar barnevernsutdanning og 2 elever fra videregående skole hver mandag fram til jul. 

 Flere ansatte er aktive på fritiden, med stor bevissthet omkring det å ivareta egen psykiske og fysiske 
helse.   

Sykefravær: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Sykefravær 6,1 10,4 15 5,03 7,46 

 

Sykefraværet har gått opp fra 2015 til 2016. Har hatt 2 stk som har vært langtidssykemeldt 

Barnehagen følger opplæring gjennom IBedrift og arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet. Fokus er 
på ulike tilnærmingsmåter med vekt på fremsnakk og Løft. Ledere tilrettelegger for ansattes 
medvirkning ift egen arbeidssituasjon. Det jobbes med veiledning/opplæring/de krav som stilles til 
voksenrollen for å trygge ansatte i utøvelse av sin profesjon i barnehagen. 
 

Medarbeidersamtale: 100% gjennomført 

Styrer gjennomfører trivsels- samtaler/medarbeidersamtaler, grupper av ansatte arrangerer sosiale 
sammenkomster.  
 

Medarbeiderundersøkelse i 2014:  

Sørkjosen barnehage har gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014.I tillegg har halve 
personalgruppa hatt trivselssamtaler. Dette samsvarer med resultatmål på 100 %. 

På stolthet over egen arbeidsplass skårer barnehagen høyt; 4,9 på en skala 1-6. Spesielt viser 
undersøkelsen til at ansatte tror de jobber i kommunen om 3 år, de vil anbefale andre å søke jobb på 
sin arbeidsplass og tror brukere er fornøyd med tjenestene barnehagen leverer. 

 

Status tjenester  

Nasjonal satsing på barn og aktivitet gjør at barnehagen tilrettelegger særlig for aktivitet/bevegelse i 
uterommet. Ift kosthold arbeider barnehagen holdningsfremmende og med bevisstgjøring ift sukker- 
og fettinnhold i mat barnehagen tilbyr. I samarbeid med foreldre har barnehagen utarbeidet ett 
sunnere alternativ til kosemat/ bursdager.  

Barnehagen jobber kontinuerlig i forhold til års- og virksomhetsplan for barnehagen.  
Fra høsten 2016 er satsingsområdene: Språk og kulturell mangfold, og barns medvirkning. 

Personalet arbeider med temahefte: Språklig og kulturell mangfold, og barns medvirkning på 
personalmøtene.  

Barnehagen er med i en interkommunal kompetanse heving prosjekt, med midler fra fylkesmann.  

I september startet det opp assistentkurs som skal går over 4 kursdager, der alle ansatte som ikke har 
formel kompetanse skal få en innføring i lovverket og rammeplan. 
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Storslett barnehage 
 
Ansvarsområde 

Storslett Barnehage er den eldste kommunale barnehagen i Nordreisa kommune og ble åpnet som 
Storslett Daghjem høsten 1974. I dag har barnehagen to avdelinger for barn fra 0 til 6 år. Avdeling 
Nasse Nøff har ni plasser 0-3 år og avdeling Knoll og Tott har 17 plasser 3-6 år 

 

Status økonomi 

Barnehagen har et merforbruk på kr 129 341,-. Dette skyldes sykefravær som ikke har gitt refusjoner. 

 

Status medarbeidere  

Storslett barnehage har en grunnbemanning på 6,7 årsverk 8 stillinger.  

Andel årsverk med førskoleutdanning er 43,47% 

Barnehagen har det siste året vært preget av ustabilitet i ledelsen. Styrer har vært sykemeldt og 
stedfortreder er blitt satt inn fra en av avdelingene periodevis. Dette har preget avdelingen som har 
manglet barnehagelærer.  

 

Sykefravær 

 2014 19,27% 
2015 8,36% 
2016 16,42% 
 
Personalet er bevisste på ulike risikoområder når det gjelder risiko for slitasjeplager. Barnehagen har 
jobbet for å finne ulike metoder og hjelpeutstyr for å redusere slitasje på muskler og skjelett på jobb 

 

Medarbeidersamtaler gjennomført 100% 

Medarbeiderundersøkelse (Tall fra 2014): Stolthet over egen arbeidsplass: 5,4 

 

Status tjenester  

Barnehagens satsningsområde: Språkutvikling og språkmiljø. 
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Storslett barnehage har som mål å gi hvert enkelt barn mulighet til å utvikle sitt verbal- og 
kroppsspråk i et språkstimulerende miljø. I tillegg til å ha dette som satsningsområde deltar 
Barnehagens personale på kurs med språk og språkutvikling som tema 

I september startet det opp kompetansehevings kurs for assistenter. Dette skal går over 4 kursdager. 
De ansatte får en innføring i lovverk og rammeplan. 

 

 
 
4.3. Familiesenteret 

Mål: 

 Helsesøstertjenesten: Andel barn fullført helseundersøkelse 2-4 år; mål 95% 
 Helsesøstertjenesten: Andel barn fullført helseundersøkelse 1. trinn; mål 100% 
 Helsesøstertjenesten: Andel nyfødte med hjemmebesøk 2 uker etter hjemkomst; mål 100% 
 Barnevern: Andel påklagninger omgjort av Fylkesmannen; mål 0% 
 Barnevern: andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd; mål 0% 
 Barnevern: andel barn med tiltaksplan; mål 85% 
 Brukerundersøkelser – resultat i forhold til mål i målekort 

 
Ansvarsområde 

Interkommunal barneverntjeneste for Nordreisa og Kvænangen kommuner. Helsestasjonstjeneste og 
åpen barnehage. 

 

Status økonomi 

Årstallene viser et merforbruk på kroner 123 385,-. I tillegg er bofelleskapet for mindreårige, enslige 
flyktninger belastet familiesenteret med et merforbruk på kr 119 700,-. Resultatet for 2016 viser at et 
merforbruk på lønn og på øvrige utgifter barnevern, mens det for åpen barnehage og helsestasjon 
viser mindreforbruk.  

 

Status medarbeidere  

Antall årsverk: 16,15 

Sykefravær:   

fravær alle ansvar familiesenteret 2016: 10,3%; fordeler seg slik: 

200 familiesenteret: 0,29 
249 åpen barnehage: 28,6 
250 barnevern:  10,63 
260 helsestasjonen: 1,82 
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Status tjenester  

Helsesøstertjenesten: 

 Andel barn fullført helseundersøkelse 2-4 år: mål 95 %. Oppnådd resultat: 58 %.  
Denne lave prosenten kommer av at 3-åringer generelt ikke innkalles til konsultasjon. Bare 
de som er for tidlig født, og andre som har behov for ekstra oppfølging innkalles. Begrepet 
«2-4 år» må endres til «2 og 4 år» ved neste rapportering. 

 Andel barn fullført helseundersøkelse 1. trinn: mål 100 %. Oppnådd resultat 93 %. 
Dette tallet er tilfredsstillende. Noen kan ha flyttet, noen har det ikke passet for på tross av 
flere innkallinger. 

 Andel nyfødte med hjemmebesøk 2 uker etter hjemkomst: mål 100 %. Oppnådd resultat 
69%. 
Alle har fått tilbud om hjemmebesøk, men ikke alle besøk ble foretatt innenfor 2 uker etter 
hjemkomst. Tjenesten var underbemannet/vakanse halve året, og det har påvirket 
resultatet. 
I datasystemet er det en til måte å registrere på (7-10 dager), og noen kan være registrert 
her, og dermed ikke kommet med i telling. Dette ble nylig oppdaget som en mulig feilkilde. 

 Helsetjenester for flyktninger: prioritert arbeid har vært oppfølging i forhold til smittevern, 
helsesamtaler med nyankomne bosatte, oppfølgingssamtaler (med tolk), samt oppfølging i 
forhold til spesialisthelsetjenester og opplæring i å ta eget ansvar. Undervisning i kost/helse 
er også gjennomført.  
 

Barnevern: 

 Andel påklaginger omgjort av Fylkesmannen: mål 0 %. Oppnådd resultat: 0 
 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd: mål 0%. Oppnådd resultat 30,6% 
 Andel barn med tiltaksplan: mål 85 %. Oppnådd resultat: 1. halvår: 72,2 %. 2. halvår 40,47%. 

Kommentar: 2 erfarne medarbeidere sluttet, og 2 nye uten erfaring ble ansatt.  
I tillegg fikk tjenesten ansvar for oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. 
Saksbehandlere ble tillagt nye oppgaver i og med nedbemanning merkantil men virkning fra 
andre halvår. Tjeneste har ansvar for 20 plasserte barn, pr 31.12.16, samt 3 ungdommer på 
ettervern. Tjenesten mottok 82 meldinger i 2016. 15 ble henlagt. 

 

4.4. Kulturvirksomheten 

Mål: 
 Kulturskolen: andel påmeldte lokal UKM; mål 25 
 Bibliotek: antall bokutlån 0-13 år pr innbygger; mål 16 
 Bibliotek: andel brukere som er tilfreds med tilbudet; mål 5 
 Kino: Antall forestillinger; mål 80 
 Kino: besøk pr forestilling; mål 32 
 Point: andel brukere på ungdomstrinnet som er tilfreds med tilbudet; mål 5 
 Brukerundersøkelser – resultat i forhold til mål i målekort 
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Ansvarsområde 

Kulturvirksomhetens ansvarsområde er bibliotek, kulturskole, kino, kulturscene, kulturvern, 
idrettsanlegg samt øvrig kulturarbeid.  

 

Status økonomi 

Virksomheten har et mindreforbruk på kr 236 669, i hovedsak på grunn av vakanse i stillinger, 
sykefravær uten full vikar og økt inntjening kino. 

 

Status medarbeidere  

Antall årsverk i virksomheten: 7,21 

Sykefravær 

18,26 % inkludert egenmeldinger.  

Medarbeidersamtaler er påbegynt og planlegges fullført i 1. kvartal 2017.  

Bemanningen ved biblioteket ble fra 01.04. redusert med 0,5 stilling. Denne reduksjonen på 20% i 
stillingsressursene har hatt konsekvenser med hensyn til åpningstider og tjenestenivå. 
Driftsnivået på både kino og kulturscene er helt avhengig av bruk av ekstrahjelp som betales med 
økte inntekter. Det er behov for økte faste stillingsressurser til driftstekniker og ledelse av 
kulturscenen. 

 

Status tjenester 

Kulturskolen 

Aktiviteten i kulturskolen har vært lav pga lav bemanning – kun 1,2 stilling i virksomhet vårhalvåret. 
Fra høsten har kulturskolen tatt i bruk 0,4 + 0,4 + 0,2 stillinger til instrumentundervisning og skrive- 
og fotokurs. 

Biblioteket 

 2015 2016 

Utlån - Hovedbiblioteket 17.430 16.040 

Utlån - Bokbussen 7.987 9.649 

Utlån til Barn   17.778  (69 %) 17.645 (69 %) 

Utlån pr barn  (Troms / Norge) 19,09  /  9,28 Foreligger ikke statistikk 

Besøk – Hovedbibliotek/Bokbuss 13.500 / 5.000 = 18.500 12.000 /6.000 = 18.000 

 
Utlånet fra bokbussen har hatt økning på 20 %. Biblioteket har forbedret rutiner/samarbeid med 
Storslett skole som nå benytter bokbussen mer regelmessig. Samarbeid og besøk ved barnehagene i 
kommunen er også styrket. 
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Hovedbiblioteket har hatt nedgang i utlån og besøk. Pga nedbemanning er åpningstider redusert 
(stengt én ettermiddag og lørdager). Nedgangen i utlån skyldes i hovedsak at personalet ikke lenger 
har ressurser til serving av skoler med bokpakker/klasseromsbibliotek. 
Det er positivt at utlånet på bokbussen er høyt, når tjenestenivået på hovedbiblioteket er redusert. 
Høyt bokbussutlån erstatter ikke klasseromsbibliotek. 
 
Biblioteket var med på å gjennomføre 57 ulike arrangementer, antall frammøtte var 1.902. De ulike 
arrangementene fordeler seg slik: 

 Voksen Barn Eksterne 

 Antall  Frammøtte Antall Frammøtte Antall  Frammøtte 
 

Strikkekafé, lesesirkel, foredrag, 
forfattermøte, etc. 

13 317     

Ole Bok, eventyrstund, FIFA-
turnering, Bokfest, 
forfattermøter, etc. 

  23 1170   

Arr. i samarbeid med eksterne. 
Eks. turné bokbuss, Lesefestival, 
etc. 

    21 409 

 
I 2016 har Nord-Troms bibliotekene jobbet med å revitalisere studiebibliotekene, i samarbeid med 
Nord-Troms studiesenter (NTSS). Man har utarbeidet statusrapport som dannet grunnlag for 
utarbeiding av forpliktende samarbeidsavtale mellom NTSS og kommunene i Nord-Troms. En slik 
avtale sikrer at studiebibliotekene har en viss kvalitet. Avtalen er nå vedtatt i alle kommuner.  

 

Kino og kulturscene 

2016 har vært det første hele driftsåret med kino og kulturscene i Halti.  

 2016 2015 Endring 

Antall forestillinger 109 84 +29,8% 

Antall besøkende 6237 4309 +44,8% 

Gjennomsnitt pr. forestilling 58 51 +13,7% 

Omsetning billettsalg (eks. mva) 524 989,- 328 641,- +59,7% 

Omsetning kinokiosk (eks. mva) 170 128,- 121 881,- +39,6% 

Kinokiosk andel av produktsalg på Halti 63,9% 89,2%  

Antall skolekino 3 0  

Antall besøkende skolekino 318 0  

Antall barnehagekino 1 0  

Antall besøkende barnehagekino 75 0  

Antall seniorkino 1 0  

Antall besøkende seniorkino 79 0  
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Halti kulturscene 

 2016 2015 Endring 

Antall arrangement m/billettsalg 31 18 +72,2% 

Antall besøkende m/billettsalg 2792 1361 +105,1% 

Omsetning billettsalg (eks. mva) 522 260,- 290 410,- +79,8% 

Antall arrangement u/billettsalg* 45 34 +32,4% 

Antall besøkende u/billettsalg 5860 Ukjent Ukjent 

 

* Arrangement u/billettsalg inkluderer DKS, møter, konferanser o.l. 

 

 

 

Felles – kino og kulturscene 

 2016 2015 

Antall gavekort solgt 54 0 

Verdi solgte gavekort 8462,- 0 

Totalt antall besøkende 14889 Ukjent 

 

UKM 

Til den lokale mønstringa var påmeldt 21 innslag fordelt på drama, musikk, litteratur, media, kunst, 
arrangør og konferansier. Til sammen 43 deltakere. Det ble sendt 3 innslag til fylkesmønstringa. Her 
gikk en musikkgruppe og et kunstverk fra Nordreisa videre til landsfinalen.   

Point 

En del av undervisninga i kulturskolen foregår på Point, i tillegg til amatør lydstudio og 
ungdomsklubb/oppholdsted.  
Kafé X har tilhold på Point en dag i uka.  I tillegg benyttes lokalene til en del kommunal 
møtevirksomhet. 

Idrettsanlegg og spillemidler 
I 2016 er det utarbeidet og vedtatt ny Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av 
anlegg for perioden 2017 - 2020. Fra Nordreisa hadde vi i 2016 fem søknader om spillemidler til 
ordinære anlegg (to gjentatte og tre nye), hvorav kun en søknad fikk tilsagn om midler. I tillegg var 
det tre nye søknader til nærmiljøanlegg, hvorav to fikk tilsagn. I løpet av året er det også jobbet med 
flere nye søknader som ble sendt i januar 2017. 

 

Kulturmidler og øvrig kulturarbeid 
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Det ble tildelt tilsammen kr 252 000 til 26 søkere til følgende type aktiviteter: Idrett, musikk, barn og 
ungdom, eldre og funksjonshemmede samt drift av grendehus. I tillegg ble det gjort delutbetaling på 
tilsammen kr 126 000 i kommunal andel til to spillemiddelanlegg. Det er også utbetalt faste 
driftstilskudd til Nord-Troms museum. Regionalt rusfritt ungdomsarrangement ble i 2016 arrangert 
13. mai i Nordreisahallen. Fellesarrangementet 17. mai ble også gjennomført på samme måte som 
tidligere år.  

 

Halti Virvel 
Nordreisa kommune var med og etablere samvirkeselskapet Halti Virvel SA i august 2016, med en 
eierandel på 10.000 kr. Selskapet gir tjenester og tilbud innen kultur, natur og næring, og skal ha 
særlig fokus på verdiskapning, informasjon, opplevelser og formidling. 
Kommunen bidrar med årlig driftstilskudd på 60.000 kr for førstelinje- og fellestjenester på Halti. 
Videre har kommunen gitt Halti Virvel i oppdrag å drifte/organisere turistinformasjonen 
(driftstilskudd på 90.000). Fra september opprettet Halti Virvel en midlertidig prosjektstilling i 80% 
som skal ivareta vertsfunksjonene. Halti Virvel er organisert med faste styremøter. Sektorleder for 
oppvekst og kultur er kommunens styremedlem, varamedlem er virksomhetsleder for kultur. 
 

 

4.5. Voksenopplæringssenteret 

Mål: 

 VO: andel som består norskprøve 2 og 3, muntlig og skriftlig i løpet av 3 år; mål 80% 
 Flyktningetjenesten: Måltall bosetting 30 
 Flyktningetjenesten: andre mål i helhetlig plan for integrering? 

 
Ansvarsområde 

Voksenopplæringssenteret tilbyr norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, asylnorsk i 
mottak, spesial pedagogikk (spes.ped) for voksne, grunnskole for voksne, flyktningetjeneste og 
bofellesskap for enslige mindreårige(EM). 

 

Status økonomi 

Virksomheten hadde et mindreforbruk på kr. 909 963. 
Resultatet kommer av økte inntekter i forhold til økning i antall kursdeltakere samt 
undervisningstilbud til Storslett mottak (asyl-norsk).  
 

Status medarbeidere  

Virksomheten har 14,27 årsverk inkl bokollektiv for enslige mindreårige. 
Alle faste lærerne har godkjent allmennlærerutdanning. 3 lærere er utdannet til sensorer for 
gjennomføring av muntlige norskprøver. Virksomheten har etablert samarbeid med Skjervøy 
voksenopplæring i forhold til utveksling av sensorer til muntlige prøver.   
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Sykefravær 

Bokollektiv enslige mindreårige: 2,33% 
Voksenopplæringen (VO): 2,06% 
Flyktningetjenesten: 2,01%           
 
Fraværet på VO skyldes i hovedsak en langtidssykemeldt. Vanskelig å få tak i vikarer til 
voksenopplæringen.  
Stabilt personale og godt arbeidsmiljø.    
 
Medarbeidersamtaler gjennomført 100% 

 

Status tjenester  

Ved Nordreisa voksenopplæringssenter var målet å få 75% av kursdeltakeren ut i jobb eller videre 
utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2016 var måloppnåelsen at rundt 65% av de som gikk 
ut av programmet gikk ut i arbeid/utdanning.  De nasjonale målene er å få 55% ut i jobb eller 
utdanning.   
 
Kursdeltakere og fag ved nordreisa voksenopplæring (vo) 
Totalt 57 kursdeltakere: 29 norsk og samfunnskunnskap, 22 grunnskole og 6 spes.ped. 
Kursdeltakere dette året var fra Bhutan, Eritrea, Afghanistan, Syria, Thailand, Somalia, Latvia, 
Russland, Bulgaria, og Norge. 
 
Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunnskap for innvandrere.  Engelsk, matematikk, 
norsk samfunnsfag og naturfag på grunnskolenivå og spes.ped.  med ADL-trening. Kursdeltakerne har 
vært organisert i 4   grupper, pluss 6 deltaker med delvis en-til-en undervisning. 13 personer var ute i 
språkpraksis.  Av de  flyktningene som avsluttet norskopplæringen i 2016 er de fleste ute i jobb eller 
videreutdanning. Noen har i perioder hatt supplerende livsopphold fra Nav.  
 
 
Flyktningetjenesten (ft) 
Flyktningkonsulenten brukte mye tid på å følge opp de som er i språkpraksis, programveiledning 
samt bosetting av nye flyktninger. Noe som ble overtatt av nytilsatt programveileder fra august. Det 
ble arbeidet mye med flyktningenes praktiske utfordringer i hverdagen, samt etablering av 
nødvendig og tett samarbeid med viktige samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, 
grunnskolene, barnehagene, Nybo  m.flere.  Miljøarbeideren har, i tillegg til praktiske oppgaver med 
bosetting, fulgt voksne og barn til ulike aktiviteter, samt koordinert samarbeidet med frivillige 
organisasjoner/lag. Dette for at flyktningene skal bli bedre integrert i lokalsamfunnet.  
 
I løpet av høsten var det planlegging/oppstart for bokollektivet for enslige mindreårige (EM). Dette 
var nytt for alle og her var det mye som måtte læres. Mange praktiske ting var ikke klare og mye 
skulle samordnes underveis. De ansatte ved bokollektivet for EM har gjort en fantastisk innsats til 
tross for mange utfordringer under etableringen og oppstarten. Andre utfordringer som må løses for 
denne gruppen (EM) er skolegang. De har hatt et midlertidig tilbud ved voksenopplæringen, men det 
er ikke bra for dem. De bør få undervisning i et miljø hvor de kan treffe andre i sin aldersgruppe. 
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5. Status brukerundersøkelser 
Olweusundersøkelse ble gjennomført i 4. klassene i november 2016. Resultat er på samme nivå som 
de 2 foregående år. 

 
Resultat på elevundersøkelser  

Indikator og nøkkeltall  Nordreisa kommune Troms fylke Nasjonalt 
Læringskultur  3,8  4,0  4,1  
Elevdemokrati og medvirkning  3,6  3,8  3,8  
Faglig utfordring  3,7  4,0  4,1  
Felles regler  4,0  4,2  4,3  
Trivsel  4,1  4,3  4,4  
Mestring  4,0  4,0  4,1  
Støtte fra lærerne  4,0  4,4  4,4  
Motivasjon  3,6  3,9  4,0  
Vurdering for læring  3,4  3,9  3,9  
Støtte hjemmefra  3,9  4,4  4,4  
Mobbet av andre elever på skolen  1,3  1,3  1,3  

Nordreisa kommune, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2016-2017, Trinn 7, Begge kjønn 

 

Indikator og nøkkeltall  Nordreisa kommune Troms fylke Nasjonalt 
Læringskultur  4,2  3,9  3,8  
Elevdemokrati og medvirkning  3,8  3,4  3,3  
Faglig utfordring  4,2  4,3  4,2  
Felles regler  4,1  3,9  3,9  
Trivsel  4,4  4,2  4,2  
Mestring  4,1  3,9  4,0  
Utdanning og yrkesveiledning  3,9  3,7  3,8  
Støtte fra lærerne  4,2  4,0  4,0  
Motivasjon  3,6  3,6  3,5  
Vurdering for læring  3,7  3,3  3,3  
Støtte hjemmefra  3,8  4,0  4,0  
Mobbet av andre elever på skolen  1,1  1,3  1,3  

Nordreisa kommune, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2016-2017, Trinn 10, Begge kjønn 

 
 
 
Barnehagene gjennomførte brukerundersøkelser i 2016: 
 
Status brukerundersøkelse Høgegga barnehage: 

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjonen vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5 4,5 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter 0,8 3,7 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,5 

Barnets mulighet til medbestemmelse av innhold i barnehagen 4,5 4,2 
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Status brukerundersøkelser Sonjatun barnehage: 

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5 3,8 

Andel barn med språklige og kulturelle minoriteter i barnehage 0,8 29,16 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,5 

Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,5 4,0 

 

Status brukerundersøkelse Sørkjosen barnehage 

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5              6 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter 0,8   18,5 % 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 5 

Barnets mulighet til medbestemmelse av innhold i barnehagen 4,5 2,2 

 

Status brukerundersøkelser Storslett barnehage                             

Indikator Mål Resultat 

Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling 4,5 5,9 

Allsidig lek og aktiviteter 4,9 3,0 

Barnets mulighet for å være med å bestemme innholdet i barnehage  4,5 5,8 

 

Brukerundersøkelser Familiesenteret 

I 2016 ble det gjennomført brukerundersøkelse for brukere av barnevern, helsesøster og åpen 
barnehage. Undersøkelsen ble gjennomført av RKBU – UiT Norges Arktiske Universitet. 

Dessverre var det får få respondenter i barnevernundersøkelsen til at tjenesten kunne få en rapport. 

Åpen barnehage konklusjon: «..brukere av åpen barnehage i Nordreisa kommune er svært godt 
fornøyd med tilbudet de får. Brukerne er fornøyd med tilgjengeligheten til tjenesten og har positive 
erfaringer med de ansatte. De fleste brukerne synes tilbudet gir et stort utbytte både for barn, men 
også for foreldrene. Samtlige deltakere oppga at de var «svært fornøyd» eller «ganske fornøyd» med 
åpen barnehage.» 

Helsestasjonen konklusjon: «…brukerne er svært godt fornøyd med helsestasjonstjenesten i 
Nordreisa kommune. Helsesøstrene fikk gjennomgående veldig høye skårer på kompetanse, 
formidling av informasjon og måten de møter brukerne på. Brukere oppgir at de er godt fornøyd med 
tilgjengeligheten til helsestasjonen, og med oppfølgingen de har fått etter fødselen.» 
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6. Status internkontroll 
Oppfølging av politiske vedtak gjøres fortløpende og oversikt over status er tatt inn i 
Resultatrapporten som sendes inn månedlig.    
 
Kulturvirksomheten har forberedt og gjennomført følgende saker: revitalisering av kulturskolen, ny 
Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, prioritering av spillemiddelsøknader og 
kommunale tilskudd bygging av idrettsanlegg. 
 
Gjennomført branntilsyn på følgende virksomheter; Sørkjosen, Sonjatun, Storslett, Leirbukt og 
Høgegga barnehager. Det er også gjennomført branntilsyn på Storslett, Moan og Rotsundelv skoler, 
samt Oksfjord oppvekstsenter. 
 
Det har vært gjennomført tilsyn i barnehager etter Lov om barnehager og tilsynsplan for Skjervøy, 
Kvænangen og Nordreisa kommuner. Det ble gitt anmerkning ang dokumentasjon på leverte 
politiattester og dokumentasjon på at det er gjennomgåttopplæring av ansatte ang. opplysningsplikt 
til barnevern og sosialtjenesten. Barnehagene i Nordreisa har utarbeidet nye rutiner som følger av 
anmerkningene. 
 
Oksfjord barnehage har gjennomført ROS-analyse på barnehagens innvendig lokaler i 2015, og som 
følge av denne er all solskjerming med tråder fjernet da disse kan være til fare for barna. 
Moan skole har utført ROS- analyser på uteområdet, der det samler seg vann. 
 

Moan skole har utført ROS- analyse når det gjelder vann på uteområdet rundt skolen, samt ROS 
analyse når det gjelder HMS- arbeid både for elever og for ansatte. 

Moan skole og SFO: Avvik på tilsyn fra Arbeidstilsynet, avvikene ble lukket innen fristen. 
 

Kulturvirksomheten hadde 7 avvik, som alle er lukket. Det ble også her gjennomført branntilsyn med 
evakueringsøvelse, samt sprinklerkontroll. Det er gjennomført møte med Nord Troms 
Bedriftshelsetjeneste angående arbeidsforhold i kulturvirksomheten. Oppfølging av dette er gjort 
internt i virksomheten og fortsetter i 2017. Terskellister til kulturscene og bibliotek ettermontert, 
som følge av avvik. Virksomheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre tilstrekkelige 
rutinebeskrivelser og ROS-analyser.  
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