
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 01.06.2017 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2017 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Arnt Pedersen H 

 

Andre: 
Inger-Lise Evenstrøm 
Terje Valla 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Før møtet ble det avholdt en fagdag om tilstandsrapport grunnskole. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 08.06.17 
 
 
Inger-Lise Evenstrøm 
Enhetsleder skole 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
043/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  

 
 
  



Side 3 
 

043/17: Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 til foreløpig 
orientering. 

2. Rapporten behandles i egen fagdag i begynnelsen av juni og fremlegges til 
kommunestyret for sluttbehandling 22. juni. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte 1. juni 2017. 

 
OPKU- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte  1. juni 2017. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret viser til tilstandsrapporten for 2016 og er ikke tilfreds med at kommunestyrets 
mål om nasjonale prøver ikke er innfridd.  
3. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan intensiveres 
og fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst og kulturutvalget holdes 
løpende orientert om arbeidet og 1. utkast presenteres for utvalget i september.  

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Resultatet fra gruppearbeidet på fagdagen om tilstandsrapport grunnskole vedlegges saken. 
 
OPKU- 043/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret viser til tilstandsrapporten for 2016 og er ikke tilfreds med at 
kommunestyrets mål om nasjonale prøver ikke er innfridd.  
3. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan 
intensiveres og fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst og 
kulturutvalget holdes løpende orientert om arbeidet og 1. utkast presenteres for utvalget i 
september. 

 
 
 
 


