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TEMADAG: SKOLE 

KOMMUNEPLANPROSESS, KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL, ANDRE MØTE 



Temadagen ble arrangert som andre møte/del av prosessen som skal lede fram til ny 
kommuneplan, strategisk del (samfunnsdel). Første møte ble gjennomført 22.02.2008 og 
resultatet fra møtet er visjon for Nordreisa kommune, vedtatt i kommunestyret juni 20008. 

Andre møte var lagt opp med foredrag og innspill første del av dagen deretter gruppearbeid med 
fremlegg andre del av dagen. Det var seks grupper, som på forhånd var tverrpolitisk og 
tverrfaglig sammensatt. Til sammen var det 43 personer tilstede på temadagen. Før møtet var det 
sendt ut et hefte med faktaopplysninger om skole fra rådmannen.   

Hvorfor utarbeide en kommuneplan? 
Kommuneplanen er det øverste nivået i et helhetlig styringssystem for kommunen (se figur 
under):

KOMMUNEPLAN

LANGSIKTIGLANGSIKTIG

10 – 12 år

(Rulleres 3-4 år)

•Strategi

•Arealdel

HANDLINGSHANDLINGS--
PROGRAM OG PROGRAM OG 

ØØKONOMIPLANKONOMIPLAN

4 år

(Rulleres årlig)

Sektorplaner, temameldinger, utredninger, 
planprogram

BUDSJETT
Iverksetting

REGNSKAP
Resultat

ÅRSMELDING
resultatvurdering

Formålet med en kommuneplan er å beskrive hvordan vi ønsker kommunen og lokalsamfunnene 
skal være i fremtiden, den skal beskrive de viktigste utfordringene for Nordreisa-samfunnet over 
en 10-12 års periode frem i tid. Planen skal brukes som et lokalpolitisk styringsredskap og 
sammen med nasjonale og regionale planer legge føringer for kommunens strategier og tiltak.  

Kommuneplanen er kommunestyrets produkt og redskapet for underutvalg og administrasjon. 

Temadag skole 20.02.09
Nordreisa Idrettshall

Program
Kl. 09.00 Innledning ved vara ordfører Halvard M. Wahlgren 
Kl. 09.15 Bakgrunnsmateriale v / rådmann Kjetil Hallen 
Kl. 10.00 Pedagogisk plattform

- Metodevalg og vurderinger i skolene v / representanter fra Nordreisa skolene 
- Hvordan drives Nordkjosbotn VGS v/ rektor Bjørn Martin Sivertsen
- Praksisveileding i Nordreisa v / Rolf Bakkeslett 
- Foreldreinnspill v / Harriet Steinkjer Nystu 

Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.30 Gruppeoppgaver med framlegging

Forslag til målsettinger og tiltak

Spørsmål 1



Hvordan få en bedre kvalitetsmessig skole med elevene i sentrum
(metoder, satsingsområder etc.)

Spørsmål 2
Hvilke målsettinger skal vi ha for de forskjellige rollene som har med
skolene å gjøre (skoleeiere, skoleleder, kontaktlærere, lærere, foresatte)

Kl. 15.00 Debatt
Kl. 15.45 Oppsummering

GRUPPEARBEID 20.02.2009 

Forslag til målsettinger og tiltak:

Spørsmål 1
Hvordan få en bedre kvalitetsmessig skole med elevene i sentrum
(metoder, satsingsområder etc.)

Spørsmål 2
Hvilke målsettinger skal vi ha for de forskjellige rollene som har med
skolene å gjøre (skoleeiere, skoleleder, kontaktlærere, lærere, foresatte)

Gruppe 1   
Arthur Tørfoss, Halvard M. Wahlgren, Beate R. Jaatun, Verna Viken, Tone Jensen, Herdis 
Lindbom, Rolf Bakkeslett. 

- oppgave 1
 Læremidler – oppdatert
 PCèr
 Kurs-etter-videreutdanning for lærere
 Flere undervisningstimer til elevene
 Fysisk skolemiljø
 Ekstra ressurser tidlig i skoleløpet (1-4 klasse)
 Integrering av andre kommunale enheter – Den kulturelle skolesekken, kulturskole, 

bibliotek

- oppgave 2  
 Nordreisa kommune må bli bevisst sin rolle som skoleeier
 Bevistjøres gjennom bevilgninger og tildelinger 
 Ansvarliggjøring på et politisk nivå
 Skolen er framtida, og må prioriteres
 Faglig påfyll – lærere, ledelse
 Kommunen som eier må stille krav til skolens ledelse
 God skoleledelse gir god læring
 Engasjerte politikere skaper gode resultater
 Foreldre må involveres mer i det som foregår i skolen
 Klasseledelses struktur som fanger opp avvik



Gruppe 2
Hilde A. Nyvoll, Harald W. Henriksen, Jonny Henriksen, Ann Kristin Thorheim, Tor 
Markussen, Else Fauskanger, Kirsti Lenschow

-  Oppgave 1
 Oppdragelse av foreldre
 Hjelpe de kompetansesvake foreldrene
 Skolen må få rammer å forholde seg til 
 Lage noen ”ledestjerner” gode arbeidsforhold
 Skolekulturen i Nordreisa
 Info barnehage – skole (automatisk)
 Behov for mer penger, materiell
 Høyne personalets kompetanse, systematisk 
 Praktisk opplæring
 Lærerutdanning – eks spesialister i realfagene
 System måle kompetansen på elevene 
 Ressurser
 4 økologiske overganger 1-4 / 5-7 / 8-10 / 11-13 
 helhetlig tenking og politikerne må bestemme seg hva de vil med Nordreisa-skolen¨

- oppgave 2
Skoleeier – ønskelig at politikerne har mer kunnskap om Nordreisa-skolen
Skoleleder –
Kontaktlærer –
Lærere –
Foresatte -

Ønsker klarere roller og ansvarsfordeling

Gruppe 3
Bjørn Garden, Lidvart Jakobsen, Sissel Gulbrandsen, Marit Føre, Arve Eriksen, Åse Vollstad, 
Trond Bjerkmo

- oppgave 1
 Styrking på de laveste årstrinn (spesielt på lesning)
 I Nordreisa skal elevene kunne lese når de går ut av 4. klasse
 Nivådele der det er mulig
 Måle jevnlig i basisfag, følge opp og sette ”trykket” inn der det er nødvendig
 Tiltak for å sikre lærerkvalitet

- oppgave 2
Skoleeier: 

 bevilge tilstrekkelig med penger 
 Definere mål og følge opp

Skoleleder:
 Disponere tildelte midler fornuftig 
 Sikre lærerkvalitet
 Sikre informasjon mellom nivåene



Kontaktlærer/lærer:
 Bedre kontakt lærer / foresatt
 Bedre kontakt med videregående skole

Gruppe 4
Sigrund Hestdal, Ragnhild Hammari, Trond Hallen, Harry Kalseth, Harriet Steinkjer, Bjørn M 
Sivertsen, Anne Solveig Bævre 

TRYGGHET OG TRIVSEL

 Strukturert samarbeid skole – hjem
 Gode overganger, ulike arenaer
 Tilgjengelige og oppdaterte læremidler
 Gode evaluerings- og vurderingsordninger trinn / team / avdelinger
 Kvalifiserte lærere – etterutdanning / oppdatering
 Øke timerammene – minimum er ikke vårt mål 

Gruppe 5
Gerd Kristiansen, Birger Solbakken, Johanne Olaussen, Olaug Bergset, Laila Agersborg, Randi 
Valen, Steinar Toresen 

Hovedmål:

1. Skolen skal forme samfunnsganglige mennesker, både som deltakere i arbeidslivet og 
som sosiale aktører

2. Skole skal bygge mennesker som ser muligheten for å realisere seg selv

Delmål:

 utnytte de samlede personelle ressursene på en bedre måte
 tydeliggjøre skolefaglige målsetninger både for skoleeiere, skoleledere, øvrig

skolepersonale, foreldre og elever
 Formulere utviklingsmål for faglig utvikling
 Styrke hjem - skolesamarbeid

Tiltak:
 Gi assistenter rett/plikt til deltakelse i pedagogiske team for å styrke deres muligheter til 

å være en ressurs i klassen
 Etablere intensive lese, skrive, regnekurs for elver som sliter
 Styrke timetallet
 Systematisk testing i hht kunnskapsmål
 Årlige brede skoledrøftninger
 Etablere møteplasser: skoleeier – skoleledelse  / skoleeier – foresatte
 Etablere andre læringsarenaer enn klasserommet
 Tydeliggjøre HVA hjem- skolesamarbeidet er 
 Kontaktbok hjem/skole
 Respons lærer/elev
 Styrke IKT / Fronter-kommunikasjon
 Større elevmedvirkning i fht definering av mål/gjennomføring av tiltak
 Skoleeier bør stille krav om positiv utvikling målt i nasjonale prøver



 Evaluering av alle tiltak

Gruppe 6
Tove Olaussen, Eva Lill Nilsen, Susann Karlsen, Odd Arne Gabrielsen, Margrethe Haslund, 
Ulla Laberg, Ruth Eili Ruud, 

- Oppgave 1
 Mere samarbeid
 Felles plan (eks bruk av bibliotek)
 Felles satsningsområder

Skoleeier:
- skole er mer enn forbruk av penger

      - skoleeier si mer om innhold i skolen
      - felles (Reisa-skolen)

Visjon (Plattform) hvordan vil vi det skal være å vokse opp i Nordreisa? – eks: Trygge barn 
i et spennende og framtidsretta læringsmiljø

Forslag til satsing:
- kompetanse heving i begynnelsen av opplæringa
- felles vurderingssystem
- felles læreverk
- fremmed språklærere (utdanning)
- foreldre / hjem samarbeid
- SFO – felles ped plattform / felles rammer for innhold
- Økonomisk styrking
- Ikt-satsing
- Max 12 elever pr kontaktlærer (eks)

- oppgave 2
 mer samarbeid om skole / skoleeier
 felles plattform – helhetlig skolesatsing – delegering – visjon 

Målsetting:
 Meddbestemmelse
 Profesjonalitet i
 Tydelige roller
 utviklingsfokus


