
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00 - 15:00 
Sted: Fauske hotell 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Fagdag Tilstandsrapport grunnskole 1. juni 2017 
 
Torsdag 1. juni skal det være fagdag knyttet til tilstandsrapport for grunnskole i Fauske. 
Fagdagen er fra kl. 09.00 – 14.00 på Fauske hotell. Fra kl 14.00-15.00 settes utvalgsmøtet i 
oppvekst og kulturutvalget. 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske for 2016 skal gjennomgås og drøftes av en utvidet 
gruppe av personer knyttet til skolen for å være med på å kvalitetssikre opplæringen våre barn 
og unge mottar i kommunen. 
 
Tidligere år har denne rapporten (som lages årlig) bare gått til kommunestyret som en 
orienteringssak uten at andre enn skoleadministrasjonen og politikerne har vært involvert i den. 
I 2015 ble det derimot gjort et vedtak i kommunestyret på at rapporten skulle presenteres og så 
drøftes i et utvidet utvalgsmøte FØR den tas til sluttbehandling i kommunestyret. Det ble avholdt 
en lignende fagdag i september 2016. 
 
Kravet til tilstandsrapport for grunnskolen er hjemlet i opplæringsloven § 13-10 der følgende 
fremkommer: …Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om 
tilstanden i grunnskoleopplæringa, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige 
rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret… 
 
I tillegg til de 5 politiske utnevnte medlemmene i oppvekst- og kulturutvalget inviteres 
fagpersoner og tillitsvalgte med tilknytning til den daglige driften av skolene og med ansvar for 
innhold og form. I tillegg vil vi invitere elevrådsrepresentanter fra mellom og ungdomstrinn fra de 
tre 1. – 10. skolene vi har, samt FAU-medlemmer fra de samme skolenes mellom- og 
ungdomstrinn. 
 
Det foreløpige programmet ser slik ut: 
 
09.00 – 10.00: Presentasjon av tilstandsrapport grunnskole 2016. 
10.00 – 10.15: Pause 
10.15 – 11.30: Gruppeoppgaver. Tema er strategisk tenkning rundt kvalitet i skolen og tiltak sett 
opp mot presentasjon/innholdet i tilstandsrapporten. 
11.30 – 12.15: Felles lunsj 
12.15 – 13.15: Gruppeoppgaver fortsetter. 
13.30 – 14.00: Presentasjon av resultater fra gruppearbeidet 
14.00 – 15.00: Utvalgsmøte oppvekst og kultur 
 
 



 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2017 
 
 
Fauske, 24.05.17 
 
Nils-Christian Steinbakk 
Utvalgsleder 
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