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Sak nr.   Dato 
049/17 Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2015 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
01.09.2017 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 31.08.2017 1359042 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Oppvekst- og kulturutvalg 

 
 
 
Møtedato: 01.09.2017 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 6/2017 Til kl. 11:35 Møtested: Fauske hotell 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Arnt Pedersen H 
 
Varamedlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Anne Helene Godding R 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Terje Valla 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagorden: 

• Ekstra sak 
• Gro Anita Olsen (FL): 

1. Sak 30/17 pkt. 2 - Status 
2. Barnehageopptak 12 på venteliste - Status 

• Anne Godding (R): 
Ber om orientering ang. sykefravær ved Vestmyra skole 

• Andreas Vestvann Johnsen (AP): 
Etterspør brannvernrunde i kjeller i Ungdommens Hus - Fauske rockeklubb 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Rådmannen orienterte om innkjøps- og stillingsstopp. 

Svar på spørsmål: 

Andreas Vestvann Johnsen (AP): 
Kommunalsjef svarte. Det er gjort en brannteknisk vurdering med tiltak som må gjennomføres. 
Ikke godkjent.  Saken ligger hos Fauske kommunale eiendommer. Det er gjennomført 
midertidige tiltak. Er en investering på kr. 400000 - 500000. Kultursjef ønsker å ta dette med i 
budsjettet. 

Anne Godding (R): 



Side 2 
 

Enhetsleder skole svarte. Sykefravær Vestmyra skole og SFO er i gjennomsnitt i år 8,4 og 8,5 
%. 

Gro Anita Olsen (FL): 
Pkt. 1. Enhetsleder skole svarte. 3 er ansatt på vikarmidlene. Evaluering i april 2018. 
Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. 40 er nå på venteliste, men alle som har søkt innen fristen har fått 
plass. 17 som har fått plass står på venteliste. Styrerne skal har møte 12. september for å 
fordele ledige plasser. 
 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 05.10.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekrtær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

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



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
044/17 Godkjenning av møtebok  
045/17 Referatsaker i perioden  
046/17 Helsefremmende skoler i Fauske - orienteringssak  
047/17 Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i 

Klungsetmarka skianlegg 
 

048/17 Orienteringssak rundt status på arbeid med strategiplan for 
Fauskeskolen 

 

 
 
  



Side 4 
 

044/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 og 5/2017 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 044/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 og 5/2017 godkjennes. 

 
 
 
045/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 045/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
046/17: Helsefremmende skoler i Fauske - orienteringssak  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Side 5 
 

 
OPKU- 046/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
 
 
047/17: Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i Klungsetmarka 
skianlegg 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Søknaden innvilges ikke. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Søknad om støtte til ferdigstilling av rulleskianlegg foreslås innvilget med kr. 1.500.000,-. Det 
forutsettes at det blir universelt utformet og tilgjengelig for alle. 
Kostnadene bakes inn i økonomiplan og budsjettplanene for 2018. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 

 
OPKU- 047/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
 Fauske kommune har vært og er positiv til prosjekt "asfaltert rulleskiløype i 
Klungsetmarka". 

Søknaden vurderes i forbindelse med budsjett 2018 - økonomiplan 2019-2021. 

 
 
 
048/17: Orienteringssak rundt status på arbeid med strategiplan for Fauskeskolen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Enhetsleder skole orienterte. 



Side 6 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 048/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
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Sak nr.   Dato 
050/17 Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport august 2017 
 
 
2, Halvårsrapport vår 2017 - Sceneinstruktøren i indre og nordre salten 
 
 
3, Fauske Frivilligsentral - Protokoll fra styremøte 7. september 2017 
 
 
4, Årsrapport 2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

 
Kommentarer: 
Kapasiteten ved barneverntjenesten er svært presset. En medarbeider er fortsatt ute i 50 % 

arbeidsrelatert sykemelding og flere opplever arbeidssituasjonen som krevende. Vi mottar 

bekymringsmeldinger med alvorlig innhold og pga kapasitetsproblemer strever vi med å 

igangsette nye undersøkelser. I løpet av høsten har vi flere saker som skal behandles i 

Fylkesnemnda og Tingretten, noe som også krever mye.  
 

Fauske den 01.09.17 

 

Renate Stene 

fagleder barnevern 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 

Siste måned: 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

22 13 Hittil i år: 139 130 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

5 2 Hittil i år: 42 21 

Undersøkelser innledet: 
 

9 12 Hittil i år: 83 96 

Undersøkelser sluttført: 
 

8 7 Hittil i år: 74 82 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

8 2 Hittil i år: 58 61 

Status pr 31.08.17      

Venter på undersøkelse: 
 

12 11   

Under undersøkelse: 
 

32 43   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt 

 
 

1 0   

Tiltak pr 31.08.17 I hjemmet Utenfor hjemmet 

Barn med hjelpetiltak: 
 

58 54 0 2 

Barn med omsorgstiltak: 
 

0 - 24 22 

Andre plasseringer: 
 

0 - 3 2 

Ettervernstiltak: 
Etter fylte 18 år til 23 år 

2 1 6 4 

Totalt: 
 

60 55 33 30 

 

FAUSKE KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 

AUGUST  2017 



HALVÅRSRAPPORT 
SIN INDRE- OG  
NORDRE SALTEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår  2017 

                                      N O R D L A N D  F Y L K E S K O M M U N E  

Andreas Altermark og Maja Zakariassen   

 
 
 



Innledning 

 
Halvårsrapporten for Sceneinstruktøren i Indre – og Nordre Salten (SIN) er en 
oppsummering av gjennomførte – og påbegynte prosjekter. Hvert prosjekt er 
grovt skissert og prosjekteiere presentert. Arbeidsmetode og kunstneriske valg 
blir nevnt og eventuelle utfordringer det vises til er gjengitt med tanke på 
forbedring. Alle synspunkter er SINs egne og eventuelle forslag er gitt i tråd 
med vedtatte kommunale - og fylkeskommunale strategier.  
 

Fauske 

 
Tøvat Barnetater  

«Prinsessa som gikk til jordens hjerte» etter et eventyr av Regine 

Normann, manus av Lina Killingdalen og Rakel Nystabakk  

Aktører: 20 
Antall forestillinger: 2 
Publikumsantall:  
Premiere: 21. mars 

 

                     

      Alle foto fra Tøvat: Lars Fossum 

 



Små-Tøvat er et frivillig amatørteaterlag, som tilbyr et ukentlig fritidstilbud for 
barn og unge i Valnesfjord. Gruppen har vært stabil over tid, og flere aktører 
har deltatt i mange år, og har tilegnet seg erfaringer i flere metoder og sjangre. 
Laget har i løpet av de siste årene presentert solide produksjoner, noe som over 
tid har skaffet dem et godt rykte, hva forestillinger angår, noe som gjenspeiles i 
publikumstall og interessen for teater i bygda. Gruppen vokser, både i antall og 
ved at aktørene blir eldre og nye kommer til.  
 

 
At gruppen har blitt så stor forsøkte vi å løse ved å dele gruppen i to, prøve på 
ulike scener for å så gå over til fellesprøver og sette sammen forestillingen. Slik 
ble det noe mindre observasjonsarbeid på aktørene og mer aktivt arbeid i de 
timene de var på Utsikten.  
 
Bestillingen fra Tøvat i denne produksjonen var fokus på stemmearbeid, 
gruppene ble slått sammen og hadde felles stemmeøvelse på ca 20 min hver 
gang. SINs erfaring er at fokusområder virker og gir resultater.  

Tøvat har en filosofi om at alle skal få utfordringer, blant annet ved at de velger 
å la de store rollene gå på omgang, det er ikke nødvendigvis den som fikk det 
godt til ved forrige produksjon, eller et opplagt talent, som får den største 
rollen i den neste. Dette er en sympatisk metodikk, og gir oss som jobber med 
barn og unge overraskelser og mulighet til å endre syn på både aktører og egne 
holdninger til hvem som kan prestere hva.  

Igjen kan SIN bare gi honnør og gode ord til produksjonsgruppen i Tøvat 
barneteater. Foreldre, søsken og andre frivillige som stiller opp og syr, lager 
mat, sminker, snekrer, maler, setter lys og lyd og på alle tenkelige vis bruker 
tiden sin for at de unge skal ha gode arbeidsvilkår for å utvikle seg som utøvere. 



Mange hundre timer dugnadsarbeid legges ned i ei lita bygd i Nordland, der 
bygges det identitet og tilhørighet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Over skyan der e himmeln blå» 

 
             Ilustrasjon fra «Crohn's and Colitis Awareness» 

 
Over skyan der e himmeln blå - det e trøst førr idiota, og førr syrehau og pilota” 

https://www.facebook.com/CrohnsColitisAwareness/?ref=gs&fref=gs&hc_location=group_dialog


synger Senjahopen. Vi har startet arbeidet med ei dokumentarforestilling der 
temaet er kronisk sykdom. 
Stykket utvikles og skal spilles av Nansy Schulzki som har diagnosen MS, og som 
på tross av sin kroniske lidelse har stått i arbeid i snart 20 år, men som i vår ble 
erklært ufør. Ved hjelp av film, dans og tekst skal vi fortelle en historie om 
hvordan det oppleves når ditt eget liv stopper opp og verden fortsetter i sitt 
eget tempo. Hvordan det er å bli møtt av kjente og fremmede, når du ikke 
lengre er den du var. Hva er igjen av den livsbejaende jenta som danset seg ut i 
verden på lange sterke bein, når kroppen ikke vil lengre, når hodet ikke kan 
lengre. Kan vi skjule for verden at vi er syke? Er det plass til sykdom i samfunnet 
vårt? Hva med tida. Året som går så mye fortere enn før. Og saktere.  
Koreograf Maia Brøndmo i Steigen har startet sitt arbeid sammen med oss og 
Vegard Dybvik er produsent.  

Spiskammerkoret  
«Ti i skuddet» 

 

              
             Foto fra arrangementsida til Spiskammerkoret 
 
Spiskammerkoret, et blandakor i Valnesfjord med tradisjoner for å utfordre seg 
selv og overraske publikummet sitt hadde i vår dannet et prosjektkoret med 
dirigent Mikael Rønneberg. Koret fikk tildelt konsulent på regi, og SIN var inne 
to øvelser og gav innspill til kunstnerisk leder Trine Løkås. På repertoaret var 
det klassikere som Love Hurts, Graveyard Paradise og Waterloo.  

Musiker Kriss Stemland var for anledningen hentet hjem for å være 
orkesterleder. SIN lar seg stadig imponere over dugnadsånden og innsatsviljen 
til korsangere, og gleder seg over at  

 



Sørfold 

Distrikstmusikerne og Åse Krystad 

med «Opera Grandiosa» 

 
Barneoperaen «Opera Grandiosa» (1.-
7. Klasse) etter en ide av Åse Krystad, 
er en produksjon av Distriktsmusikerne 
i Sørfold. (Se Halvårsrapport SIN 
Nordre – og Indre Salten høst 2014 for 
ytterligere beskrivelse). 
 
Musikken til stykket er hentet fra 
kjente operaer og operetter av Mozart, 
Rossini, Bizet, Lehar m.fl. Åse Krystad 
har laget nye tekster på nordnorsk som 
følger handlingen, men som også tar 

utgangspunkt i de originale tekstene og stemningene i musikken.  
 
Våren 2017 hadde vi opp-prøving til DKS turne. Produsentene til DKS er i større 
grad enn tidligere ute og arbeider med produksjonene før de sendes ut, dette 
opplevdes positivt for oss som skulle prøve opp forestillingen, ved at praktiske 
problemstillinger umiddelbart kunne diskuteres og løses.  
Publikumstall og spilte forestillinger ligger under DKS.  
 
         
Teaterverksted 
 
Sørfold kommune ved Kulturkontoret arrangerte kurs i skuespillerteknikk og 
scenekamp for ungdom fra 13 år og oppover.  
I mai var det helgekurs i skuespillerteknikk og stemme.  Her gikk vi gjennom 
grunnleggende teknikker for å skape situasjoner, jobbet med lytting til egen og 
andres tekst, og med ren stemmetrening.  

I Juni holdt vi et sjutimers kurs i scenekamp. Ungdommene lærte 
grunnprinsipper, og øvde inn en koreografi i tillegg til å arbeide med sikkerhet 
ifht scenekamp.  

Instruktør for dette kurset var Morgan Nygård. 

Vi opplever at interessen for slike kurs er nokså stabil, men med mange av de 



samme aktørene som melder seg på hver gang. Det kom riktignok et par nye 
deltakere fra Sørfold, som vi håper ønsker å fortsette med teater, og at de 
gjennom kommunene eller andre får et tilbud som opprettholder interessen. 
 

Kjelvikspillet 
«The epic tale of Robin Hood» 

 
Aktører: 37 
Antall forestillinger: 3 
Publikumsantall: 475 
Premiere: 08.06.2017 

Manus/Regi/komponist: Mats Holm Ernstsen 
Komponist: Solmund Nystabakk 
Scenograf: Kamilla S. Mathisen. 
Koreograf: Bente Westgård 
Kampkoreograf: Scenekunst i Nordland v/Morgan Nygård 
Prosjektleder: Maja Zakariassen 

Siden sommeren 1998 har Uendelig Teater spilt forestilling på 
Husmannsplassen Kjelvik elleve ganger. Her har profesjonelle utøvere fra hele 
verden, innen alle fagfelt i teater møtt barn og unge fra Indre Salten og 
arbeidet fram forestillinger. Fram til sommeren 2011 ble det satt opp ulike 
versjoner over det samme manuset som ble skrevet til dette formålet: «Synger 
noen, er det bare vinden» av Kamilla Mathisen, som ble spilt syv ganger, i 2011 
ble «En Midtsommernattsdrøm» av W. Shakespeare framført, i 2013 «Det gode 
mennesket» av B. Brecht, i 2015 «Prinsessa som gikk til jordens hjerte» av 
Regine Nordmann og i sommer «The epic tale of Robin Hood» i en nyskreven 
versjon av Mats Holm.  
 

            



 
Da Kjelvikspillet startet i 1998 var det for at lokale unge amatører skulle få 
mulighten til å delta i en produksjon av høy kvalitet sammen med profesjonelle 
scenekunstnere, hvor de profesjonelle kunsterne virker som veiledere og spiller 
de yngre aktørene opp og fram. Flere av deltakerne fra tidligere Kjelvikspill er 
nå er utøvende kunstnere. Det ligger stor verdi i at akkurat disse aktørene 
kommer tilbake, - som selv har kjent på hvor inspirerende det kan være å tidlig 
bli tatt inn i et profesjonelt miljø hvor man blir tatt på alvor og får være 
medspiller og medskaper. Dette er fortsatt en viktig del av målet i prosjektet, 
og med årene har kravene til den ferdige forestillingen bare blitt høyere. Med 
det for øyet har Kjelvikspillet arrangert metodeverksted for amatørene, fram 
mot den intensive produksjonsuken. Før prøvene i Kjelvika starter 
ungdommene sin metodetrening. I år ble verkstedet i Sørfold brukt som 
oppkjøring for de ungsommene som skulle være med i ”The epic tale of Robin 
Hood”, og da vi kom til prøveuka var det Morgan Nygård fra SIN som hadde 
koreografi på scenekampen og tilførte et nytt element inn i arbeidet for de 
ungdommene som har vært med i Kjelvikspillet over flere år. Grunnleggende 
kamptrening og sikkerhet ble lagt til grunn, og videre ble det lagt koreografi ut 
fra evner og terreng. Samarbeid mellom kampkoreograf, regi og scenekamp ble 
viktig for at ungdommene skulle få entydige beskjeder og oppgaver. Det er helt 
klart en fordel at SIN i perioder har anledning til å leie inn personer med ulik 
fagretning innen scenekunst, slik at vi får utvidet repertoaret hos aktørene i vår 
region, og for hverandres skyld, for å la oss inspirere og lære av hverandre.  
 
 

         
 



 

Det finnes mange unge talent i regionen vår, og det er en gave å få følge noen 
av dem over år og være med på utviklingen de har som aktører. Prosjekter som 
Kjelvikspillet gir disse mulighet til å møtes, arbeide i et fellesskap og finne 
identitet og tilhørighet. Ved å arbeide sammen med profesjonelle får de et 
realistisk bilde av og en opplevelse av hva det krever av en å arbeide innen 
scenekunst. Det hender vi tror at vi skremmer unge bort fra scenen i løpet av 
slike produksjoner, men snarere viser det seg at denne type utfording gir en 
ekstra driv og gir et mot til å satse videre.  
 
 

   
 
Det kan være en utfordring i at det er Maja Zakariassen som er prosjektleder 
for Kjelvikspillet, som ansatt i Scenekunst i Nordland må vi være åpne i 
prosessene og tydelige på hvilke roller vi har i søkeprosesser og i arbeidet. De 
to siste Kjelvikspillene har vært produsert i permisjonstid, og skal sånn sett 
være tydelig adskilt fra arbeidet i SIN. I framtiden må vi definere hvordan/om 
det kan løses å både være prosjektleder for en slik produksjon og arbeide full 
tid i SIN.  
 

https://www.an.no/sorfold/teater/nyheter/kjelvikspillet-2017-historien-om-
robin-hood/s/5-4-548448 

https://www.an.no/kultur/sorfold/teater/med-kjarlighet-for-hjembygda/s/5-4-
546795 

http://saltenposten.no/kultur/venteliste-for-kjelvikspillet/19.13938 

https://www.an.no/sorfold/teater/nyheter/kjelvikspillet-2017-historien-om-robin-hood/s/5-4-548448
https://www.an.no/sorfold/teater/nyheter/kjelvikspillet-2017-historien-om-robin-hood/s/5-4-548448
https://www.an.no/kultur/sorfold/teater/med-kjarlighet-for-hjembygda/s/5-4-546795
https://www.an.no/kultur/sorfold/teater/med-kjarlighet-for-hjembygda/s/5-4-546795
http://saltenposten.no/kultur/venteliste-for-kjelvikspillet/19.13938


http://saltenposten.no/kultur/herlig-robin-hood-i-kjelvika/19.13959 

Saltdal 

Kulturskolen med «Den levende skogen» 
Aktører: 70 
Antall forestillinger: 2 
Publikumsantall: 350 
Premiere: 19.06.2017 
 
 

 
 
Kulturskolen i Saltdal planla i samarbeid med Saltdal Barnekor å sette opp 
syngespillet «Den levende skogen» Tekst: Tor Karseth. Musikk: Geir Willard og 
Tor Karseth, en musikkforestilling som er brukt mye i skoler og kulturskoler. Vist 
på NRK. Den settes oftest opp som friluftsforestilling, det ønsket de også å gjøre 
i Saltdal, på Roparneset på Storjord i Saltdal. Roparneset ligger i tilknytning til 
Nordland Nasjonalparksenter, og både galleriet og nasjonalparksenteret var 
samarbeidspartner på prosjektet.  
 
SIN kom tidlig inn i planleggingen, og det var enighet om at regi skulle ligge hos 

http://saltenposten.no/kultur/herlig-robin-hood-i-kjelvika/19.13959


SIN. Vi hadde gode samtaler og intensjoner om samarbeid, når det likevel ikke 
gikk som planlagt kan det være mange faktorer som spiller inn. En del av 
utfordringen for SIN lå blant annet i at ambisjonsnivået i kollegiet i kulturskolen 
spriket, i tillegg til at det oppstod uklarheter om oppgavene knyttet til 
funksjoner, og hvor valg som tas legger føringer for regi. Kulturskolen og SIN 
hadde et møte hvor vi ble enige om at det mest hensiktsmessige var at SIN gikk 
over til å fungere som kunstnerisk konsulent, og at lærer i kulturskolen Vanya 
Peneva stod for regi. Dette samarbeidet fungerte, slik SIN opplevde det, bra, og 
kan være et godt utgangspunkt for mulige videre samarbeid.  
 
 

 
Det er alltid beundringsverdig når kulturskoler setter opp større 
samarbeidsproduksjoner, og med så mange dyktige lærere og talent i 
elevgruppen finnes det kimen til mange gode forestillinger. At det i tillegg satses 
på friluftsforestilling er ekstra gledelig! SIN heier på slike prosjekter og håper 
Saltdal kulturskole fortsetter å satse.  
 

 

Hamarøy 

Russerevy Hamarøy «Skjæmmes» 
 
Aktører: 24 
Antall forestillinger: 2 
Publikumsantall: ca 420 
Premiere: 28.04.17 
 
 



 
 
Årets russerevy ved Hamsun Videregående Skole ble en flott opplevelse! Som 
instruktør i har jeg sjeldent opplevd en bedre struktur blant russen. Det var et 
flott revystyre, en god tekstgruppe og engasjerte skuespillere. Den jobben som 
ble lagt ned av revystyret i 2017 har mange noe å lære av. Gjennom intense 
prøvehelger og dager kom russen godt i mår, og fikk gode kritikker fra lokal 
presse.  
 

Hamsunsenteret 
 
«Låvekosert» 
 
Hamsunsenterets husband laget til sommersesongen en låvekonsert. Johannes 
Roksand Fauchald komponerte musikk til årets jubileumsroman "Markens 
grøde", formidlingsleder ved Hamsunsenteret, Solveig Hirsch og 
litteraturformidler Nordis Tennes valgte ut et knippe utdrag. Litteraturen og 
musikken ble sydd sammen til en stemningsfull konsert og en litterær 
opplevelse. SIN var inne med Andreas Altermark i fasen med tekstarbeid. 



     
           Husbandet. Foto Avisa Nordland 

 

Steigen  
 
Bø Ungdomsteater med Mysteriet på Tåkedalen» 

 
Aktører: 9 
Antall forestillinger: 2 
Publikumsantall: ca 250 
Premiere: 12.05.17 
 
 
 

 



 
 
Våren 2017 satte Bø Ungdomsteater opp «Mysteriet på Tåkedalen Pensjonat». 
Gjennom intense prøverperioder klarte ungdommen på Engeløya å sette opp 
en flott sjangerblandet forestilling. Produksjonen ble drevet frem av 
ressursgruppa i Bø Barneteater og med Ingebjørg Schrøder i spissen. SIN sto for 
regi og manusbearbeidelse. SIN vil skryte av ungdommene som viste et 
fantastisk engasjement! Det var ekstra gøy å se de ungdommene som trosset 
nerver og tårer og blomstret på scenen.  
 
  

 

 
Steigen Sentralskole 
Stumfilmprosjekt 

 
Aktører: 28 
Antall forestillinger: 2 
Publikumsantall: ca 300 
Premiere: 06.04.17 
 
Gjennom vinteren og våren var SIN involvert i utforming av konsept, filming, 
regi, iscenesettelse gjennomføring av forestillingen «Filmfest Steigen – En 
stumfilmforestilling med livemusikk og sprell».  



Prosjektet startet i januar hvor elevene i utarbeidet manus og storyboard. 
Dette skjedde under veiledelse av SIN. Videre ble disse filmet i februar og mars. 
Gjennom et samarbeid med kulturskolen i Stegen komponerte elevene musikk 
til filmene de selv hadde laget. Dette ble til slutt en flott forestilling hvor 
skuespillerne selv spilte live musikk til de filmen de selv hadde laget.  
 
 

 
 

Regionalt 
 
DUS   

Aktører: 7 
Antall forestillinger: 2 
Publikumsantall: 300 
Premiere: 26.02.2017 

DUS Indre – og Nordre Salten (INS)  
Med «Game on eller meininga med livet» av Gine Pedersen 



       

 

Produsent/Regi  SIN v/ Maja Zakariasssen 
Regiass   Astri Lillehov Kaastrup 
Scenografi   Espen Reiss 
Lyd    Andreas Kopland Berger  
     og elever i kulturskolen 
Lys     Sara Hovind 
Prod ass   Mohammad Shikh Alsouk  
     Annie Reiss 
 
Med: Nora Schrøder (Steigen), Sigrid Erdal (Hamarøy), Emily Skalmerås Berg 
(Saltdal), Ida Wikstrøm (Fauske), Adam Reiss, Maja Reiss og Hanna Thuv 
(Sørfold).  
 
DUS - Den unge scene er et landsdekkende ungdomsteaterprosjekt. DUS 
bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom og fremføres av 
ungdom. Målet er å stimulere produksjonen av ungdomsteater.  
 

     



Sceneinstruktøren i Indre og Nordre Salten fikk i oppgave å danne ei egen DUS 
gruppe med ungdom fra hele regionen (se rapport høst 2016 for ytterligere 
informasjon). Alle samarbeidskommunene var representert med minst en 
ungdom hver, Sørfold som var vertskommune for prosjektet hadde med tre 
aktører.  
 
Vi ser at ved å satse på ungdom som ønsker utfordring innen scenekunst kan vi 
få løfte enkeltproduksjoner og skape en bratt læringskurve hos aktørene. Alle 
aktørene ønsker å prestere, er nysgjerrige på å lære og utvikle seg. De tar 
ansvar for karakterene sine, og for helheten. De måtte være med i utvikling av 
konsept og bidro slik inn i lesemåte og satte sitt avtrykk på alt fra det visuelle 
uttrykket til lydbilde. I et samarbeid med kulturskolen i Sørfold, hvor vi fikk låne 
lys/lyd og lærer (Andreas K Berger) ble det mulig å sette opp en fullverdig 
produksjon med knappe ressurser. Far til to av aktørene, Espen Reiss, bygget i 
samarbeid med de unge scenografien og var med som scenearbeider også til 
Nordland Teater under DUS festivalen. To av deltakerne i dette prosjektet går 
nå på folkehøyskoler på teater og tre går musikklinja på vgsk (en startet i høst). 
Vi ser at slike møter som skapes på tvers av etablerte arenaer kan være 
avgjørende for veivalg og knytte kontakter som trygger den enkelte i sitt eget 
valg. DUS er en slik viktig arena, og SIN arbeider for at regionen skal være 
representert også under neste festival.  
 

             
 
 
 
I tillegg til premiere 26. februar i Rådhussalen på Straumen, spilte vi også under 
DUS på Nordland Teater 31. februar-2. april  
 



                

       
  

       

 
Flere bilder fra forestillinga: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10155212994573453&type=1 
 
http://www.dus.as/2014-11-20-09-41-45/om-dus 
 

 
Ro For Livet 
 
«Ro For Livet» endte for SIN sin del opp med å være et prosjekt hvor vi bidro i 
planleggingen av turen, men ikke fikk bidradd i den grad vi ønsket og var søkt 
om. Prosjektet ble initiert av Vegard Dybvik og Øyvind Gundersen. SIN (Andreas 
Altermark) var i løpet av våren i to møter med Vegard Dybvik, et i Valnesfjord 
og et i Bodø. Det ble her lagt en plan på hvordan roturen fra Svolvær til Bodø 
skulle foregå. SIN skulle bidra med regi til arrangementer i Bogøy, Nordskot og 
Bodø havn. Fra slutten av mai og til 17. juni, fikk vi ikke kontakt med prosjektet. 
Da vi kom i kontakt (17. juni) og ønsket en pressemelding slik at vi kunne få opp 
det lokale engasjementet rundt arrangementet, kom den bare dager etter.  
Pressemeldingen ble sendt til Avisa Nord-Salten. Etter det hørte vi ikke mer fra 
prosjektet. Det ble derfor umulig å iverksette de tenkte arrangementene. 
Timene som skulle gå til «Ro for livet» blir fordelt på prosjekter i regionen.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10155212994573453&type=1
http://www.dus.as/2014-11-20-09-41-45/om-dus


 
Prosjektet endre riktignok godt også uten SIN ombord.  
 
https://www.facebook.com/roforlivet2017/ 
 
 

Faglig utvikling SIN 

 
Scenekunst i Nordland er i gang med arbeid for faglig utvikling som innebærer 
ulike kurs/verksted for Sceneinstruktørene. Med verksted under Stamsund 
Internasjonale Teaterfestival over en treårsperiode.  
2017 Skrivekurs m/Andreas A Johansen 
2018 Dramaturgi  
2019 Regi 
Slike faglige påfyll er helt nødvendige for å opprettholde kvaliteten på vårt 
arbeid i SIN. Vi arbeider nokså isolert i våre regioner og må ha et aktivt forhold 
til å oppsøke kunnskap og holde oss friske i faget.  
 
 
 

Annet: 
 
SIN har blitt kontaktet av unge aktører som ønsker samtaler omkring utdanning 
innen scenekunst/film. Vi har tatt en kaffe med dem det gjelder og gitt dem 
navn på skoler og lærere som kan være aktuelle for dem å sjekke ut. Vi gir aldri 
konkrete råd eller veiledning, men støtter unge fra regionen som ønsker å ta 
utdanning innen scenekunst og/eller film.  
 
Maja Zakariassen er fortsatt ute i 50 % permisjon (for arbeid med egne 
prosjekter), og vikar i denne stillingsprosenten er Andreas Altermark (fra august 
2016 til og med september 2017) 
 
 
Engeløya og Valnesfjord 11/09-2017 

 
Andreas Altermark og Maja Zakariassen 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/roforlivet2017/
http://scene8.no/
http://nfk.no/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra:  Tor-Ove Karlsen <torkar@nfk.no> 

Sendt: 20. september 2017 12:15 

Emne: 13/2510-31 Halvårsrapport vår 2017 Sceneinstruktøren i indre og nordre 

salten 

Vedlegg: HALVÅRSRAPPORT indre og nordre salten vår_2017.pdf 

 

E-post fra Nordland fylkeskommune. 

Det vises til vedlagte saksdokumenter som kun sendes elektronisk.  

 

Med vennlig hilsen 

Nordland fylkeskommune 
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  Ressurs- og aktivitetssenter 
 
 

PROTOKOLL 
Styremøte 

 
 
Sted: Fauske Frivilligsentral   Tid: 7. september 2017 
Møteleder: Tor Håkon Bjørnli  Sekretær: Arnstein Brochs 

 
 
Deltakere: Tor Håkon Bjørnli Veronika Ormåsen Gunnvald Pedersen 

 
Forfall: Georg de Besche dy 

Valter Jakobsen 
Line Kristiansen 

Gro-Anita Olsen  Embla Sofie K. Sørensen  
Britt Andersen Frank Johansen 
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Innspill til virksomhetsplanen for 2018 
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b.  Valg 2018 

Frivillighetsprisen 2017 
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mailto:ffvs@online.no
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SAK   0: 
 
 
 
SAK   00: 
 
 
 
 
 
SAK   000: 

SAKSOPPFØLGING: 
Saksoppfølging fra tidligere styremøter gjennomført. 
Protokoll fra styremøte 1. juni ble godkjent 16. juni. 
 
REFERATER: 
Daglig leder refererte fra: 
- Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden 2.6. - 7.9.2017 
- Halvårsrapport til enhet kultur 
- Folkehelseuka 2017 
- TV aksjonen 2017 
  
ORIENTERING  OM  AKTIVITETENE: 
Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende 
aktiviteter og prosjekter. 

  
SAK   0000: RAPPORTER: 

Ingen rapporter til behandling 
  
SAK   00000: ØKONOMI: 

- Økonomisk oversikt per 29. august 2017 tatt til etterretning. 
- Frivilligsentralen har bevilget kr. 4.000,- til kurskontingent for daglig leder av Ungdommens Hus 
  for kurset «Tegn og Symptomer» (Narkotika). Kontingenten betales fra penger gitt til formålet  
  fra vår aktivitetskonto i DNB (eksterne kontoer) 
- Daglig leder orienterte om arbeideidet med eget regnskapsprogram for eksterne kontoer 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
SAK    8 / 2017: INNSPILL  TIL  VIRKSOMHETSPLANEN  2018 

Styret bes komme med innspill til virksomhetsplanen for 2018 frem til styremøte 23.11.2017. 
Planen blir oppbygd etter mal fra tidligere år og videreføres med eventuelle endringer. Daglig 
leder ber forslagstillere fra styret om å se på totaliteten ved eventuelle forslag. Dette for å sikre at 
aktivitetene kan gjennomføres på en god og kvalitativt forsvarlig måte med de ansattressursene 
som er til rådighet for sentralen. Daglig leder sender ut oppfordring til sentralens medlems-
organisasjoner om å komme med innspill til sentralens virksomhetsplan 2018. 
 
VEDTAK: 
Ingen vedtak fattet i saken. 
(Sluttbehandling av sak om virksomhetsplan for 2018 skjer i styremøte 23.11.2017). 

  
  
 
 
 
 

 

  
  
SAK    9 / 2017: ÅRSMØTET  2018 

Tid og sted: 
Daglig leder foreslo i sitt saksfremlegg at årsmøtet 2018 legges til onsdag 21. mars, og at 
årsmøtet avholdes i kantina på administrasjonsbygget.  Stedsvalget er spesielt gunstig i fht. 
bevegelseshemmede. Det er gjort reservasjon av kantina. AU sammen med daglig leder 
planlegger årsmøtet. Innbydelse til årsmøte sendes i hht. vedtektene. 
 

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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VEDTAK: 
1. Årsmøtet 2018 legges til kantina i kommunens adm. bygg onsdag 21. mars. 
2. AU og daglig leder jobber fram til styremøtet i februar med formen på møtet. 
3. Eierne orienteres 
 
Valg: 
Valgkomiteen for årsmøtet 2018 er: Daniel Engan (Fauske Røde Kors), Kim Annika Hjemaas 
(Fauske Paradekors) og Jahn Otto Fiskvik (Sørfold Paintball Klubb). Valgkomiteen kontaktes. 
Daglig leder innkaller til første møte. Følgende er på valg: Leder (Georg de Besche dy.), ett 
styremedlem (Gunnvald Pedersen) og ett varamedlem Line Kristiansen samt tre personer til 
valgkomité.  

VEDTAK: 

Valgkomiteen tilskrives. Daglig leder innkaller til første møte. 

  
  
  
  
  
SAK  10 / 2017: FRIVILLIGHETSPRISEN  2017 

Det er i år ikke sendt inn forslag fra Fauske Frivilligsentral på kandidat til den sentrale 
Frivillighetsprisen for 2017. 
 
Den lokale frivillighetsprisen i Fauske for 2017 
Den lokale frivillighetsprisen i Fauske har vært utdelt alle år fra og med år 2000 med unntak av 
2001. I mange av disse årene som et samarbeidstiltak mellom Finneid Hornmusikk (FHM) som 
hadde hatt jule- eller nyttårskonsert og Frivilligsentralen som har stått for tildelingen av 
frivillighetsprisen.  
 
Enhet kultur arrangerte på vegne av Fauske kommune arrangementet «JUL I FAUSKE» i 
desember 2016. Her ble fjorårets Frivillighetspris utdelt. Arrangementet var et vellykket 
arrangement med mange gode tilbakemeldinger. Likeså ble det verdsatt at en hel idrettshall fikk 
ta del i utdelingen av Frivillighetsprisen 2016. 
 
Styret ønsker at også årets pris tildeles under «JUL I FAUSKE». I tillegg til den vanlige 
muligheten for å sende inn forslag skal det i tillegg i år gjøres forsøk med nettbasert / elektronisk 
forslagsmulighet.  
 
VEDTAK: 
Årets Frivillighetspris utdeles under arrangementet «Jul i Fauske» i Fauske Idrettshall. 

  
  
  
  
  
SAK  11 / 2017: BUDSJETT  2018 

Første utkast til budsjett for 2018 var på forhånd utsendt styrets medlemmer. Budsjettet er basert 
på 2017 budsjettet. Det er kun personellkostnadene som er noe regulert i forhold til 2017 
budsjettet. Driftsutgiftene er på samme nivå som 2017. Det vil nok komme signaler fra Fauske 
kommune om et stramt budsjett for 2018. Hvis vi må endre vårt budsjettforslag i tråd med 
innstilling fra Rådmannen til Kommunestyret ønsket daglig leder fullmakt til å foreta disse 
justeringene. AU holdes da jevnlig orientert. 
 
VEDTAK: 
Styret godkjenner daglig leders forslag til første budsjettutkast for 2018 og avventer kommunens 
behandlinger frem mot endeling budsjettbehandling i kommunestyret i desember. Daglig leder 
gis fullmakt til justeringer i tråd med signaler gitt av Rådmannen / Kommunestyret. AU holdes 
jevnlig orientert. 

  
  
  

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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KOMMENDE  MØTER 
 
AU-møter:   -  torsdag   5.10.2017   (16:00 – 17:00)  (Ved behov)   

    -  torsdag   9.11.2017  (16:00 – 17:00) 

    -  AU møter kan innkalles på kort varsel ved behov 
                                      

Styremøter:    -  torsdag 23.11.2017  (18:00 – 20:00) 

 

Har du saker til styremøte   -  Gi melding om dette til kontoret! 

Frister for innmelding av saker er 14 dager før styremøte. 

 
  

 

 

 

 

 

 

E – POST ADRESSER: 
  Frivillighetssentralen  ffvs@online.no       

   Georg de Besche dy:   georg.de.besche@fauske.kommune.no  

   Tor-Håkon Bjørnli:   tor-hakon@sbnett.no      

   Gro - Anita Olsen:   gro.anita.olsen@fauske.kommune.no    

   Gunvald Pedersen:   gunvald.pedersen@fauske.kommune.no  

   Veronika Ormåsen:   vero@ormaasen.com   

   Line Kristiansen:   line.kristiansen@fauske.kommune.no  

  Frank Johansen:   frank@sbnett.no    

   Britt Andersen:   britt.andersen@sbnett.no   

   Valter Jakobsen:   valter@sbnett.no   

   Embla Sofie K. Sørensen:  emblasofie.ks@gmail.com   

  Fauske kommune (eierne):  berit.johnsen@fauske.kommune.no  

  Fauske kommune (kultur):  ketil.hugaas@fauske.kommune.no  

  Arnstein Brochs:  (Privat)  arnstein.brochs@sbnett.no 
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Fra: Arnstein Brochs <ffvs@online.no> 
Sendt: 4. oktober 2017 08:33 
Til: Berit Vestvann Johnsen; Ketil Hugaas; britt.andersen@sbnett.no; EmblaSofie 

Sørensen; frank@sbnett.no; Georg de Besche dy; Gunvald Pedersen; Jakobsen 
Valter; Line Kristiansen; Gro Anita Olsen; Ormåsen Veronika; tor-
hakon@sbnett.no 

Emne: Protokoll styremøte 7.9.2017 
Vedlegg: Protokoll  fra styremøte 7. september.doc 
 
Eiere 
Styret 
Enhet kultur 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FRIVILLIGSENTRALEN 7. SEPTEMBER 
Da har protokollen vært ute de tilmålte 14 dager fra utsending 
En merknad: En person var ført opp to ganger under forfall og en var utelatt. 
Dette er endret i den protokollen dere mottar nå. 
Ellers ingen merknader og protokollen godkjent per 4. oktober 
 

Med vennlig hilsen 

 
Arnstein Brochs 

Daglig leder 
Telefon:             75 64 50 08 
Mobiltelefon:        48 12 54 49 
Elektronisk post:    ffvs@online.no 
Hjemmeside:         http://www.fauske.frivilligsentral.no  
 
 

https://webmail.fauske.kommune.no/OWA/UrlBlockedError.aspx
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1dzdEc-0008AI-3h&i=57e1b682&c=F1jQpQt5UaMCoI5UOBrOPdWt-KQQR410vH6TZXyuqg-wxix-75x8YCaLKSjfj-avYpeRAz_1RBi_puZDynclFnIik_MstH9sCA1LoRoyBoUGkdQVNiwe3g3PlnbqImz-bdwlhsvKvyBrINNYlK9HEqXcS8RoQhjXKZbb2RwW8rytSWN_WzaFbutG52krg6vULVRu9EkHyyUxZji90Zj4rG3M5P_8LZyte0rBGPQ4B8McseTtUp29SYsTrEqFbbRr
















































MEDLEMSORGANISASJONENE: 
 

 

1. Fauske Røde Kors  

2. Fauske Lions Club  

3. Fauskeeidet Helselag  

4. Fauske Sanitetsforening  

5. Fauske Kommunale Pensjonistforening  

6. Fauske Pensjonistforening  

7. Redd Barna, avd. Fauske  

8. Fauske Helsesportslag  

9. Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening  

10. Fauske Sprint  

11. Fauske Kvinne og Familielag  

12. Fauske Dykkerklubb  

13. Fauske Radiohistoriske Forening 
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ÅRSRAPPORT 2016 
Da er endelig informasjonsheftet for 2016 ferdig. 
Den består av bl.a. årsrapporten 2016. (Den fikk dere i forbindelse med årsmøtet i mars) 
Ellers er det protokoll fra årsmøte 2017, virksomhetsplan for dette året, styrets sammensetning frem til 
årsmøtet 2018,  
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Barnas idrettsdag - Fauske Vid.g. Skole 
Søknad om økonomisk støtte 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Søknaden avslås. 
 

 
Vedlegg: 
30.08.2017 Søknad om økonomisk støtte til Barnas idrettsdag 1358469 
 
Sammendrag: 
Fauske Vid.g. Skole  VG3 skal arrangere barnas idrettsdag. Dette er en aktivitetsdag der barn og unge i 
alderen 6-13 år får mulighet til å få større innblikk i de ulike aktivitetstilbudene som finnes i Fauske, 
Sørfold og Saltdal.  Den henvises for øvrig til vedlegg i saken. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det finnes ikke disponible midler til tiltaket. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Barnas Idrettsdag 

Hei! 

Tradisjon tro skal Idrettsfag ved VG3 på Fauske Videregående skole arrangere barnas 

idrettsdag. Dette er en aktivitetsdag der barn og unge i alderen 6-13 år, har mulighet til å få 

et bedre innblikk i de ulike aktivitetstilbudene på Fauske, Sørfold og Saltdal. Dette er veldig 

viktig, da det kan støtte den idrettslige aktiviteten i nærområdet. Vi har som mål og 

aktivisere barna, og hver enkelt gruppe skal innom flere ulike typer idretter. Barna får utdelt 

hver sin t-skjorte, får lunsj og får tildelt et diplom på slutten av dagen. Det vil bli avholdt i 

September/oktober 2017. 

For at dette skal kunne la seg gjøre, er vi avhengige av at bedrifter i lokalmiljøet i Fauske, 

Sørfold og Saltdal kan støtte oss med økonomiske midler. Ønsker din/deres bedrift å sette av 

en sum til dette arrangementet, hadde det vært kjempeflott! Ved økonomisk støtte vil 

bedriften få logoen sin på diplomet, samt i et takkebrev i lokalavisa. 

Mvh 

ID2C 

Kontaktperson ved spørsmål: 

Tor-Kristian Johansen  

Telefonnummer: 90542562 

E-mail: tk99@signalbox.no  

mailto:tk99@signalbox.no
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Eksamensresultater 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
25.09.2017 Eksamen 2017- skriftlig og muntlig 1360815 
 
Sammendrag: 
Skoleåret 2016-17 gikk i overkant av 100 elever opp til eksamen i Fauske kommune. Skriftlig eksamen er 
fordelt på fagene norsk hovedmål, norsk sidemål, engelsk og matematikk. Muntlig eksamen er fordelt på 
fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Antallet elever fordelt over mange 
fag gjør at en i noe grad må forvente naturlige svingninger i resultatene. Ikke minst vil dette gjelde 
muntlig eksamen, noe resultatene også viser. 
 
Skriftlige eksamensresultater viser at avstanden mellom Fauske kommune og nasjonalt nivå holder seg 
relativt stabilt. Det er positivt at karakterene blir stadig bedre. Norsk hovedmål er et unntak der 
karakterfallet på eksamen skoleåret 2016-17 er betydelig. 
 
Muntlig eksamen viser at karakterene i Fauske kommune i perioden 2014-15 og 2015-16 på flere 
områder har vært på linje med og bedre enn nasjonalt nivå. Skoleåret 2016-17 viser at kommunen har 
prestert svakere enn landsgjennomsnitt. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Skriftlig eksamen og muntlig eksamen avholdes hvert år for 10. klasse. Skolefaglig rådgiver er 
eksamensansvarlig i Fauske kommune og har ansvaret for trekk av eksamen. Trekket skal fordele seg 
jevnt på fag og skoler over tid. Fordelingen i kommunen bør være: 
Engelsk 33% av elevene, matematikk 33% av elevene og norsk hovedmål / norsk sidemål 33% av elevene 
når det gjelder skriftlig eksamen. 
 
Skriftlig eksamen avholdes til vanlig i siste del av mai. To eksterne sensorer har ansvaret for retting av 
skriftlig eksamen. 
  
Muntlig eksamen, også kalt lokalt gitt eksamen, avholdes i begynnelsen av juni. Kommunene Beiarn, 
Saltdal, Sørfold og Fauske samarbeider om organisering av muntlig eksamen. Gruppestørrelse er 
begrenset oppad til 10 elever pr sensor. Faglærer er eksaminator for sin elevgruppe. Fauske og Beiarn 
kommune har de siste årene hatt ansvar for å organisere sensorer og trekke fag til skolene i regionen. 
 



Vedlagt ligger eksamensresultater fra perioden 2014-15 til 2016-17 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Skriftlig eksamen viser at elevene i Fauske har forbedret karakternivået i fagene engelsk og matematikk i 
løpet av de tre siste årene. Størst er forbedringen i matematikk. Kommunen ligger fortsatt litt bak 
nasjonalt nivå. Jentene presterer ca 0,8 poeng bedre enn guttene i engelsk. I matematikk er forskjellen 
ca 0,3 poeng i favør av jentene. 
 
Norsk hovedmål er det faget kommunen skårer lavest i, særlig gjelder dette eksamen i 2017. Kommunen 
ligger her 0,8 poeng bak nasjonalt nivå. Over de tre siste år skårer jentene ca 0,7 poeng bedre enn 
guttene. 
 
Norsk sidemål viser et relativt stabilt nivå i kommunen. Kommunen skårer her ca 0,5 poeng svakere enn 
nasjonalt snitt. 
 
I alle eksamensfagene skårer jentene bedre enn guttene, noe som også viser seg for nasjonen som 
helhet. 
 
Muntlig eksamen viser at de kommunale resultatene i engelsk og norsk i hovedsak ligger på linje med, 
eller litt over nasjonalt nivå. Sammenlignet med nasjon har resultatene vært dalende i matematikk, noe 
som særlig gjelder eksamen skoleåret 2016-17. 
I KRLE har kommunen hatt relativt jevne resultater de siste tre årene og skiller seg lite fra nasjonalt nivå. 
Naturfag viser det som må omtales som svakt resultat på eksamen skoleåret 2016-17, mens de to 
foregående årene viser gode resultater. Samfunnsfagresultatene har også en nedadgående kurve, men 
det er bare det siste året kommunen presterer svakere enn nasjon. 
Jevnt over presterer jentene bedre enn guttene. De største forskjellene i karakterer mellom gutter og 
jenter finner vi i fagene engelsk og norsk, samt naturfag skoleåret 2016-17. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



RESULTATER  EKSAMEN  SKRIFTLIG  FAUSKE / NASJON

Resultat i parantes er nasjonal karakter.

2014-15 2015-16 2016-17
Engelsk Alle 3,3   (3,7) 3,3    (3,6) 3,5    (3,8)

Jenter 3,7 3,8 4
Gutter 3 2,9 3,2

Matematikk Alle 2,6    (2,9) 2,9    (3,3) 3,2    (3,4)
Jenter 2,8 2,7 3,5
Gutter 2,4 3,1 3,2

No. hovedmål Alle 3,2    (3,4) 3,1    (3,5) 2,6    (3,4)
Jenter 3,9 3,5 2,9
Gutter 2,7 2,8 2,3

No. Sidemål Alle 2,8    (3,1) 2,8    (3,2) 2,9    (3,3)
Jenter 3,3 3,3 3,4
Gutter 2,4 2,4 2,4



RESULTATER  EKSAMEN  MUNTLIG  FAUSKE / NASJON

Resultater i parantes er nasjonale karakterer.

2014-15 2015-16 2016-17
Engelsk Alle 4,6    (4,4) 4,8    (4,5) 4,3    (4,5)

Jenter 5 4,9 5
Gutter 4,3 4,8 4

Matematikk Alle 4,3    (4,1) 3,7    (4,1) 3    (4,1)
Jenter 4,3 3,7 3
Gutter 4 3,8 3

Norsk Alle 4,5    (4,4) 4,5    (4,4) 4,3    (4,4)
Jenter 4,8 4,9 4,5
Gutter 4 4,1 4,1

Samfunnsfag Alle 4,6    (4,4) 4,3    (4,4) 4    (4,4)
Jenter 5,1 4,3 4
Gutter 4,3 4,2 4

Naturfag Alle 4,4    (4,2) 4,9    (4,2) 3,5    (4,3)
Jenter 4,9 5 3,9
Gutter 4,1 4,8 3,3

KRLE Alle 4,4    (4,3) 4,8    (4,4) 4,3    (4,4)
Jenter 4,6 4,8 4,3
Gutter 4,3 4,7 4,4
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Ny rammeplan for barnehagen 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Sammendrag: 
Ny rammeplan for barnehagene tredde i kraft fra 1. august 2017.  Bakgrunnen for at ny rammeplan er 
vedtatt er ønsket om et mangfoldig, men likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Det er også sett 
behov for et tydeligere styringsdokument og at ny kunnskap om barn, barnehager og samfunnet for 
øvrig skal sette sitt preg på barnehagene. Samtidig skal barnehagene ivareta den nordiske 
barnehagetradisjonen og et helhetlig syn på barns utvikling 
  
For barnehagene i Fauske kommune betyr innføringen av ny rammeplan et faglig utviklingsarbeid som 
skal bidra til å heve kvaliteten på barnehagetilbudet. 
 
Saksopplysninger: 
Rammeplan for barnehagen utleder samfunnsmandatet Stortinget har gitt barnehagen gjennom 
barnehageloven. Rammeplanen er en forskrift og dermed forpliktende for barnehagen, samtidig som 
den er et pedagogisk arbeidsdokument for de som jobber i barnehagen. I det siste forholdet ligger også 
at rammeplanen inneholder informasjon om hva foreldre og barn kan forvente av barnehagen. 
  
Det er gjort noen grep i den nye rammeplanen og noe som kommer tydelig frem er at barnehagen i 
større grad er pålagt oppgaver gjennom bruken av skal fremfor tidligere bør. I tillegg er det en styrking 
av sentrale begrep som: mangfold, helse, språk og overganger og det ansvaret barnehagen har for å 
motvirke mobbing. Når det kommer til ansvar og roller er det nå klare forpliktelser for barnehageeier, 
styrer og pedagogisk leder. Dette vil klargjøre ansvarsfordelingen og skal bidra til en oppgavefordeling 
mellom nivåene i organisasjonen. Det som ellers er nytt er et kapittel om arbeidsmåter som sier at 
barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet 
for medvirkning. Det er klarere fokus på de yngste barna , samt at det samiske perspektivet skal ivaretas 
i alle barnehager. Det er fortsatt lokalt handlingsrom, og rammeplanen skal konkretiseres ut fra lokale 
forhold gjennom årsplan. 
  
Det er viktig å merke seg at barnehagene i Fauske kommune allerede er involvert i flere prosjekt som 
støtter opp under flere av kravene i rammeplanen. Når det gjelder fagområdet Kropp, bevegelse, mat og 
helse er barnehagene allerede godkjent som Helsefremmende barnehager og jobber dermed 
systematisk på dette området. Overganger står også sentralt i rammeplanen og her er det etablert egne 
rutiner for overgang barnehage til skole i kommunen. Et siste område der Fauske kommune deltar i et 
eget prosjekt med relevans for rammeplanen er Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette 
prosjektet har som mål å fremme trygge miljøer i barnehage- og skole ved å forebygge, avdekke og 
håndtere mobbing og andre krenkelser. 



  
Fra sentrale myndigheters side er det lagt vekt på at barnehagene skal se "den røde tråden" fra 
formålsparagrafen og rammeplanen, via nasjonale tiltak, strategier og satsninger, til lokale prioriteringer 
og planer og videre til barnehagens valg av innhold, arbeidsmåter og organisering. Til syvende og sist er 
målet nådd når vi ser resultater av de overordnede mål i hverdagen og det som skjer i praksis. 
  
Når det kommer til implementering av en rammeplan, er det en systematisk og kontinuerlig prosess som 
skal gjelde alle ansatte i barnehagen. Barnehagene er ulike og det skal være lokalt handlingsrom. 
Implementeringsprosessen krever tydelig og god ledelse slik at drift og utvikling kan gjennomføres 
parallelt. Erfaring fra andre tilsvarende prosesser som f eks innføringen av Kunnskapsløftet i skolen, 
tilsier at innføringen av ny rammeplan vil ta flere år. Det skal være rom for både individuell og kollektiv 
utvikling, noe som betinger effektiv bruk av tid og at det etableres arenaer for utvikling. 
Implementeringsprosessen vil ikke nødvendigvis være en lineær prosess som tradisjonelle prosjekt, men 
kan med fordel være sirkulær med tanke på at det skal foregå organisasjonslæring (felles forståelse og 
fortolkning) av rammeplanens føringer. 
  
Organisering av arbeidet foregår gjennom samarbeid mellom styrerne og sterk involvering av de øvrige 
ansatte. Medvirkning er en nøkkelfaktor for å lykkes med slike prosesser og dette er vektlagt helt fra 
starten slik at det sikres felles forståelse for hva, hvordan og hvorfor ny rammeplan innføres.  
  
Gjennom enhetsledernivået vil det gis støtte, koordinering,  kontroll og kvalitetssikring. Utover de 
interne ressursene i kommunen samarbeides det på tvers av kommunene i RKK-nettverket, samt at 
fylkesmannen bidrar med dialogkonferanser og veiledning. 
  
Det er ikke satt av egne ressurser til implementering av rammeplanen, men det er gitt tilsagn om midler 
til prosjekt i endringsledelse som vil brukes overfor styrere og pedagogiske ledere. På grunn av det 
omfattende arbeidet som ligger i implementering av ny rammeplan, vil det være behov for sterk 
prioritering innenfor barnehagesektoren over en periode fremover. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Målet med ny rammeplan er å heve kvaliteten i barnehagene.  Fauske kommune har en rekke prosjekt 
og prosesser i gang som skal bidra til økt kvalitet i barnehagene i kommunen. Endrings- og 
utviklingsarbeid er sammen med daglig drift forventet aktivitet i alle enheter og avdelinger. Det er et 
lederansvar og et ansvar for den enkelte medarbeider. Videre følger en redegjørelse for de mest 
sentrale prosjekt og prosesser som støtter kvalitetsarbeidet i barnehagene. 
  
Endringsledelse 
Prosjektet med endringsledelse gjennomføres i to faser og er finansiert med OU-midler fra KS. Første 
fase ble gjennomført i perioden august 2016 til juni 2017 og fase to gjennomføres i perioden august 
2017 til juni 2018. Tilsagnet om OU-midler benyttes til å leie inn en prosjektleder med kompetanse på 
endringsledelse og barnehagefaglig kompetanse. 
  
Første runde med endringsledelse som ble gjennomført barnehageåret 2016-2017, var rettet mot 
styrerne i de kommunale barnehagene. Det er mye fokus på det faglige innholdet i barnehagen. 
Forskning viser at styrer i dag bruker mye av sin tid på administrative oppgaver. Dette er et dilemma i 
forhold til barnehagelovens krav til styrer som faglig leder av barnehagen. Når det kommer krav om 
endring utenfra, er styreres rolle avgjørende for hvordan endringen gjennomføres og om den skaper 
varig endring av praksis. Prosjektet fulgte den enkelte styrers arbeid med sikte på å skape varig endring 
av barnehagens praksis. Utgangspunktet er at styrer kun kan lykkes med å skape utvikling og endring om 
hun/han er villig til å se på egen rolle og egen endringsvillighet.  
  
Neste fase i prosjektet gjennomføres barnehageåret 2017-2018. I denne runden er det pedagogisk leder 



som er i målgruppen sammen med styrer. Prosjektet handler om at i daglig praksis er det pedagogisk 
leder som har ansvar for kvaliteten i det arbeid som utføres i barnehagen. Her er rollen som 
personalleder sentral. Det er denne funksjonen vi ønsker å styrke gjennom videreføring av prosjektet. 
Prosjektet skal bidra til å styrke styrer og pedagogiske lederes felles innsats i barnehagens lederteam, 
slik at lederteamet i felleskap kan sikre at barnehagens pedagogiske praksis utvikles/forbedres. For å 
konkretisere utviklingsarbeidet vil ny rammeplan være en sentral del av prosjektet. Et av kravene i 
rammeplanen er at barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere arbeidet sitt. Sentralt i den 
pedagogiske virksomhet er at barnehagen selv skal evaluere egen praksis i forhold til "Hva har barnet 
fått ut av det vi gjør?". Refleksjon over tiltaksplaner og den enkelte barns progresjon skal være sentralt 
og danne grunnlag for reviderte planer. I dette arbeidet som i stor grad handler om rammeplanens krav 
til barnehagen skal alle ansatte involveres. Styrer og pedagogisk leder er gitt et eksplisitt ansvar 
gjennom rammeplanen og skal inneha kompetanse til å utøve dette lederskapet 
  
Kompetanse  
Regjeringen la frem Kompetansestrategi 2018-2020 rett før sommeren og har med den kommet med et 
viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. Rammeplanen gir tydeligere føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere og andre 
ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet 
  
Kompetansestrategien gjelder for perioden 2018–2022. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en 
stadig utvikling av personalets kompetanse. Strategiens tiltak skal bidra til å videreutvikle barnehagen 
som lærende organisasjon og styrke barnehagelærernes profesjonelle fellesskap. Styrer og pedagogisk 
leder er gitt et særlig ansvar for å iverksette og utvikle barnehagens praksis i tråd med oppdatert 
forskning og kunnskap på feltet. 
  
Kompetansestrategien skal bidra til at 

· andelen barnehagelærere i barnehagen øker 
· andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker 
· alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning 
· flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå 
· alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert 

kompetanseutvikling 

  
Store endringer i barnehagesektoren har ført til et økt kompetansebehov i barnehagene. Rammeplanen 
er tydelig på personalets forpliktelser for å kunne gi alle barn et kvalitativt godt barnehagetilbud, og 
stiller høye krav til  barnehagepersonalets kompetanse. Prioritering av tiltak må ta utgangspunkt i lokale 
behov. Strategien skal støtte opp om barnehageeiers arbeid med kompetanseutvikling og bidra til felles 
innsats for å øke kompetansen til alle ansatte. 
  
Den gode skoleeier 
Den gode skoleeier er et program initiert av KS med mål om å videreutvikle kommunens  
eierstyring for bedre gjennomføring og økt kvalitet i det 13-årige opplæringsløpet. Målgruppen for 
programmet er folkevalgte og administrative ledere i kommuner. Fauske kommune har satt seg som 
hovedmål å heve kvaliteten på opplæringen og undervisningen i skole og barnehage, samt sikre gode og 
langsiktige beslutningsprosesser. Målet er operasjonalisert gjennom en rekke tiltak som skal 
gjennomføres i løpet av programperioden. 
  
Tidlig innsats 
Tidlig innsats er ikke bare kartlegging og dokumentasjon på et barns ståsted, men handler i større grad 
om arbeidsmåter, kompetanse og profesjonalitet i arbeidet med det enkelte barn. 
Det kan jobbes med tidlig innsats på flere måter og nivå i en kommune. Sentralt i arbeidet står 



barnehagens ansatte som gjennom sine relasjoner til barn og foreldre kan bruke sin kompetanse for å gi 
råd og veiledning til barnas beste. 
  
På systemnivå har Fauske kommune etablert TIMS som står for Tidlig Intervensjon - Målrettet 
Samhandling og er Fauske kommunes lokale modell for tidlig innsats.  
TIMS-teamet består av spesialpedagog (PPT), familieveileder (BV), skolefaglig rådgiver, helsesøster, 
psykiatrisk sykepleier og foreldrestøttekoordinator. Teamet er organisatorisk underlagt enhetsleder 
barnehage. 
  
Temaet har to funksjoner når det kommer til barnehagen: 

· Teamet fungere som Tverrfaglig team i samtlige barnehager, 2-4 ganger pr år i den enkelte 
barnehage. Møtene finner sted ute i barnehagene og er barnehagens møte (ledes av styrer). 

· Ordinært TIMS-team som barnehagene står fritt til å benyttes seg av "ubegrenset". Møtene 
finner sted på familiesenteret, og det er TIMS-teamet som leder møtet. 

  
TIMS-teamet skal videre kunne benyttes som barnehagens "handlingsveileder" når det kommer til barn i 
risiko, og være "kjentmann" og los i hjelpeapparatet. 
  
Ung-data undersøkelsen avdekket et behov for økt fokus på psykisk helse fra tidlig alder. Som et resultat 
av disse funnene skal det nå gjennomføres tiltak rettet mot pedagogiske ledere i barnehagene i 
veiledning av foreldre og foresatte. I tillegg jobbes det videre med helsefremmende barnehager 
videreføres, rutiner for overgang mellom skole og barnehage og at Steg for steg innføres som 
pedagogiske opplegg. 
  
I tillegg til TIMS har man øvrige tjenester som PPT, Familiemøter og Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP) som bistår i mer krevende saker på individ eller systemnivå. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Orienteringssak skole 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
Sammendrag: 
I forbindelse med behandling av tilstandsrapport for grunnskolene 2016 (K-sak 54/17) ble rådmannen 
bedt om å utarbeide en kort rapport fra hver enkelt skole som beskriver skolens situasjon og 
utfordringer. Rapporten skal inneholde ressursbruk, kompetansebehov, vikarbruk og sykefravær.  
 
Saksopplysninger: 
 

Skole Sulitjelma  
Elevtall 2017-2018  
Ressurser j.fr. 
ressurstildelingsmodellen  

 

Sykefravær pr 1/9 2017 6,3% 
Vikarbruk  Ved fravær vurderes behovet for å sette inn vikar.  
Kompetansebehov Skolen mangler kompetanse i matematikk på mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet for å oppfylle kompetansekravene i 2025. Pr dd har 
skolen god kompetanse innenfor engelskfaget.  

Skolens situasjon og 
utfordringer  

Skolen er fådelt, noe som krever sammenslåtte grupper av elever i 
deler av uken. Skolen har fått en fremmedspråklig elev dette 
skoleåret, og har ikke de samme mulighetene til et NOA tilbud som 
de blant annet har på Vestmyra.  

 
Skole Hauan  
Elevtall  
Ressurser j.fr. 
ressurstildelingsmodellen  

 

Sykefravær pr 1/9 2017 6,9% 
Vikarbruk  Skolen har faste vikarer som brukes ved behov. Ved fravær foretas 

det en gjennomgang av behovet for å sette inn vikar. Vikarene som 
brukes er utdannet innen felt som barne- og ungdomsarbeider, 
pedagog, psykologi og fagutdanning.  

Kompetansebehov Skolen har tilsatt barnehagelærer på vilkår om å ta videreutdanning 
i fagene norsk, matematikk og engelsk j.fr. kompetansekrav for å 
kunne bli tilsatt i undervisningsstilling.  



Skolens situasjon og 
utfordringer  

Skolen har et stabilt personale, på samme tid mangler noen av de 
ansatte fag/nok studiepoeng for å oppfylle kompetansekravene for 
undervisning i fag.  

 
Skole Erikstad  
Elevtall  
Ressurser j.fr. 
ressurstildelingsmodellen  

 

Sykefravær pr 1/9 2017 2,5%  
Vikarbruk  Vikar brukes ved behov, og for å dekke opp fravær for lærer på 

videreutdanning.  
Kompetansebehov Skolen har flere lærere som mangler kompetansekravene for 

undervisning i fag etter 2025.  
Skolens situasjon og 
utfordringer  

Skolen har et stabilt personale, på samme tid mangler flere av de 
ansatte fag/nok studiepoeng for å oppfylle kompetansekravene for 
undervisning i fag. 

 
Skole Finneid  
Elevtall  
Ressurser j.fr. 
ressurstildelingsmodellen  

 

Sykefravær pr 1/9 2017 2,9 %  
Vikarbruk  Skolen har hatt flere ansatte som har AAP, noe som har ført til 

vikarbruk for å dekke opp disse stillingene. Ved fravær vurderes 
behov for vikar, før det leies inn.  

Kompetansebehov Av åtte lærere vil fem stykker etter vår 2018 være godkjent for å 
undervise etter 2025. 

Skolens situasjon og 
utfordringer  

Skolen har fortsatt en del ansatte som mangler fag for å oppfylle 
kompetansekravene etter 2025.  

 
Skole Valnesfjord  
Elevtall  
Ressurser j.fr. 
ressurstildelingsmodellen  

 

Sykefravær pr 1/9 2017 7,1% 
Vikarbruk  Skolen bruker vikariater i langtidssykemeldinger. Skolen har lite 

dobbeltdekning i fag, og dersom faglærer da er borte, må det inn 
vikar for å unngå at elevene står uten undervisningstilbud. 
Vikarene som brukes er i stor grad lærerstudenter under 
utdanning.  

Kompetansebehov Skolen har pr i dag god kompetanse, på samme tid ser man et 
økende behov for faglærere i flere av fagene i løpet av få år, da 
det er flere godt kvalifiserte lærere som vil gå av med pensjon.  

Skolens situasjon og 
utfordringer  

I og med at skolen er en 1.-10. skole kreves det faglærere med en 
større fordypning på alle fagområdene, dette kan oppleves som 
utfordrede å få dekt opp, da det kun er en parallell på 
årstrinnene.   

 
Skole Vestmyra   



Elevtall  
Ressurser j.fr. 
ressurstildelingsmodellen  

 

Sykefravær pr 1/9 2017 8,3% 
Vikarbruk  Behov for vikar vurderes fra gang til gang. Pr i dd har skolen 

benyttet vikarmidlene tildelt for inneværende år fullt ut.  
Kompetansebehov Skolen har flere lærer som mangler kompetanse i fag i forhold til 

kravene som slår inn i 2025. Det arbeides systematisk med å ha 
lærere på videreutdanning. Det er i hovedsak fagene matematikk, 
norsk og engelsk som prioriteres, på samme tid viser det seg at også 
de øvrige fagene må sees på, spesielt for lærere som underviser på 
u-trinnet.  

Skolens situasjon og 
utfordringer  

Skolen bruker pr dd mer ressurser enn de har fått tildelt i 
ressurstildelingen. Dette gir seg utslag i et merforbruk av 
vikarmidler, og et overforbruk av budsjettet. Ved skolen oppleves 
det sosiokulturelle utfordringer, samt noe utfordringer knyttet til 
atferd.  

 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Sykefravær:  
Sykefravær varierer fra skole til skole. Det er i samarbeid ned nærværrådgiver iverksatt analyse knyttet 
til sykefraværet, og den enkelte ansatte skal oppleve en tettere oppfølging knyttet til fraværet.  Skolene 
følge kommunens målsetting om at sykefraværet ikke skal være mer enn 7 %.  
 
Vikarbruk:  
Tallene viser et overforbruk av vikarmidler i skolene. I tillegg til sykefraværet er dette som følge av at det 
har blitt satt inn ekstra ressurser når det har oppstått situasjoner som har krevd en tettere oppfølging 
enn det skolen har hatt mulighet til, innenfor egne rammer. Erfaringer viser at ekstra hender ikke 
nødvendigvis har gitt den ønskede effekten av tiltakene, det er derfor satt i verk andre tiltak i skolene 
gjennom tettere oppfølging og omdisponering av interne ressurser. Dette som er gjort med den hensikt 
å analysere situasjon for slik å kunne sette inn tiltak som er mer målrettet og skal gi langsiktige 
løsninger.  
 
Kompetanse:  
Det er innført nye kompetansekrav for lærere som skal undervise i ulike fag ved skolene. De som var 
ferdig utdannet og kvalifiserte for tilsetting før 1. januar 2014, eller som senere har fullført 
allmennlærerutdanningen, har dispensasjon fra kravet om 30 relevante studiepoeng frem til 1. august 
2025. 
For undervisning på 1.-7 trinn kreves det at de som skal undervise har 30 studiepoeng i fagene norsk, 
engelsk og matematikk. For ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng i de samme fagene, samt 30 
studiepoeng i øvrige undervisningsfag.  
Skolene har skaffet seg oversikt over hvilken kompetanse de mangler, og deltar i den statlige satsningen 
på videreutdanning av lærere. Kommunen må belage seg på å ha lærere på videreutdanning hvert år i 
perioden frem mot 2025.  
 
Skolenes situasjon og utfordringer:  
Rådmannen ser at det er utfordrende å få tak i nok lærere som dekker alle fagområder, slik at man 
slipper dispensasjoner for manglende kompetanse knyttet til undervisning. Dette er spesielt utfordrende 
på skoler som er fådelt og på ungdomstrinnene, samt skoler som har bare en parallell på hvert års trinn. 



Det må sees nærmere på hvordan kommunen skal løse utfordringen knyttet til dette i fremtiden. 
 
Skolenes opplevelse av sosiokulturelle utfordringer må tas på alvor, og det må sees på tiltak som kan 
bidra til å redusere disse. Det samme gjelder utfordringer knyttet til atferd. Alle ungdomsskolene er inne 
i prosjektet «inkluderende barnehage og skolemiljø», som har som målsetting å utvikle trygge og gode 
skolemiljø gjennom å finne god praksis for måloppnåelse.  
 
Dette arbeidet kommer også til å bli videreført i strategiplan som er under utarbeidelse for skolene.  
 
Det er også utfordringer knyttet til resultatoppnåelse i de ulike fagene, noe som fremkommer bl.a. 
gjennom resultater på nasjonale prøver og eksamen. Dette området henger sannsynligvis en del 
sammen med punktet over, så dersom man lykkes i arbeidet med skolens utfordringer knyttet til det 
sosiokulturelle området og atferd, vil synergiene av denne jobben gi seg utslag i større læringsutbytte i 
fagene.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Årsrapport 16/17 TIMS 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
29.09.2017 Rapportering TIMS 2017 (Lagret automatisk) 1361187 
 
Sammendrag: 
Sakens vedlegg er en årsrapport for arbeidet i TIMS-teamet 
 
Saksopplysninger: 
TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for tidlig innsats omkring barn. 
Teamet skal blant annet bidra til mer helhetlig hjelp og støtte, både til barn og foreldre, og til ansatte i 
Oppvekstområdet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fra en litt treg oppstart i 2014, har teamet i dag så mange henvendelser og arbeidsoppdrag at 
tidsressursen er noe utvidet. Tilbakemeldinger fra spesielt barnehagene er meget positive. Målet er at et 
slikt lavterskeltilbud/tidlig innsats skal på sikt føre til færre henvendelser senere i livet.  
I løpet av høsten vil det også foreligge forskning på Fauske kommunes satsning på området. 
Nordlandsforskning har fulgt både ansatte og brukere. Denne forskningsrapporten vil danne grunnlag 
for justering og videreutvikling. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

  

TIMS-teamet 
Rapportering for perioden sept.2016 – sept. 2017 

 

Rapporten inneholder en kort orientering om TIMS-teamet som kommunalt 
lavterskeltilbud. Den belyser hvordan teamet pr tiden er organisert, hvilken funksjon 

teamet har, og hvilken aktivitet teamet tar del i. 
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TIMS-teamet 
Rapportering for perioden sept.2016 – sept. 2017 

 

Bakgrunn og formål: 
TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for tidlig 
innsats omkring barn. Det er besluttet at samhandlingsmodellen 
skal gjelde for alle barn - uavhengig av barnets alder eller 
utfordring. Hensikten med TIMS-modellen er mangesidig. Den 
skal blant annet bidra til mer helhetlig hjelp og støtte, både til 
barn og foreldre, og til ansatte i Oppvekstområdet.  

Modellen er et resultat av regjeringens satsing på barn fra 0-6 år 
av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre i tidsrommet 2007-
2014. Hensikten med prosjektet var å finne gode modeller for 
helhetlig og systematisk oppfølging av barn i denne gruppen. I 
Fauske Kommune er modellen videreutviklet for å kunne 
benyttes i arbeid utover denne målgruppen. 

TIMS-teamet er et av Fauske Kommunes lavterskeltilbud, og skal 
bidra til at familier får hjelp så tidlig som mulig. Teamet har som 
oppgave å sikre refleksjon, se muligheter og å sikre helhetlig 
innsats. TIMS-teamet har flere funksjoner, og kan også koble 
andre faggrupper/tjenester ved behov. Teamet har barnet i fokus 
og har som sin viktigste oppgave å sikre at barn i Fauske har en 
trygg og god oppvekst.   

Innhold 
• • • 

Bakgrunn og formål 

Organisering 

Tidligere rapport 
(Ressursbruk) 

Finansiering 

Antall henvendelser 

Resultat av 
oppstartsmøter 

Anmodere 

Dokumentasjon 

Organisering av team; 
ressursbruk 

Forskning 
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Det er ingen terskel i forhold til hva slags undringer/utfordringer/bekymringer som kan tas opp med 
TIMS-teamet og  

Eksempel på temaer som kan være grunnlag for felles drøfting og fokus.: 
•kommunikasjon og samspill 
• mestring av foreldrerollen 
• utfordringer i samlivet 
• barn med utfordringer 
• psykisk uhelse hos foreldre 

 

Organisering 

TIMS-teamet er satt sammen av deltakere fra flere tjenester/enheter innenfor samhandlingsområdet 
Oppvekst og Kultur. Den «eies» av Styringsgruppe oppvekst/kultur:  

«Styringsgruppe oppvekst/ kultur ledes av kommunalsjef for samhandlingsområdet oppvekst/kultur.   

Enhetene innen oppvekst- og kulturområdet skal være representert med enhetsleder i styringsgruppa, 
i tillegg til folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator.  

Styringsgruppen skal arbeide for en sammenhengende og helhetlig tjenesten til barn, unge og 
familier. Arbeidet skal være innovativt og langsiktig. Alle nye prosjekter innen samhandlingsområdet 
skal godkjennes av styringsgruppen.  

Styringsgruppa skal ha oversikt over de positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til 
barn/unge og familier i Fauske kommune. Påvirkningsfaktorene omfatter både helsefremmende og 
forebyggende faktorer, og risikofaktorer».    

Kilde:Knuten 

 

TIMS-teamet består av følgende deltakere 

Stilling Tjeneste Enhet Stillingsprosent 
Psykiatrisk sykepleier Familiesenteret Barne- og familie 30 
Familieveileder  Barneverntj./FS Barne- og familie 30 
PPT-rådgiver PPT Barne- og familie 30 
Helsesøster Familiesenteret Barne- og familie 30 
Foreldrestøttekoord.  Barne- og familie 20 (+ 30*) 
Skolefaglig rådgiver  Skole 20 

*Se påfølgende rapport, under punkt «Årsak 1» 

Kommentar: TIMS-teamet har i 2017 fått økt ressurs. Se rapport fra 2016: 
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(Internrapport fra TIMS-teamet (v/Holmstrøm), mottaker: Styringsgruppe Oppvekst/Kultur) 

 

Ressursbruk TIMS-team, 2016 

Styringsgruppa besluttet i 2014/15 at TIMS-teamet skulle sette av én arbeidsdag til TIMS-arbeid. Formål: 
Bistå alle kommunens barnehager og skoler, samt andre i samhandlingsfeltet, på samtlige nivå (individ, 
etat, system) ut fra vedtatt modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen i praksis/realitet 

Fram til nå har TIMS-teamet utgjort hele boks 2 a). Dette da ingen av de andre komponentene er på plass pr 
nå*.  

 

*Årsak 1: U.t. har underveis fått i oppdrag å utgjøre «fullverdig» deltaker i team (tiltaksarbeid), i motsetning 
til tidligere da funksjonen var en koordinator-/sekretærrolle. Dette innebærer at vedkommende både deltar i 

1

HS/BHG/SKOLE

2 a)

Tiltaksbank, inkl. 
TIMS-team

2 b)

TRÅD

Navn/funksjon Vedtatt ressurs-bruk*  
Trine Furumo/familieveileder 20 % 
Reidunn B. Storli/helsesøster 20 % 
Erik Alvestad/skolefaglig rådgiver 20 % 
Karin Bruteig/spesialpedagog 20 % 
Åshild Uhre/psykiatrisk sykepleier 20 % 
Lena Holmstrøm/foreldrest.koordinator 20 % 
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teamet i tillegg til å koordinere arbeidet rundt teamet. Dette resulterer i at vedkommende ikke lengre har 
kapasitet til å arbeide med utvikling/realisering av andre modell-elementer. 

 

*Årsak 2: Hele teamet prioriterer funksjonen som ambulant, lavterskel team, noe som tilsier at man er 
tilgjengelig i forhold til tiltaksarbeid. Dette fordrer fleksibilitet, noe som igjen innebærer at anmodninger 
utenfra slår ut teamtid/kontortid. I realiteten betyr dette at tid til utviklingsarbeid o.l. kommer i form av rest-
tid, dvs. tid mellom anmodninger/felt-arbeid.  

 

Med andre ord: Teamet ER handlingsveileder og verktøykasse m.m. for alle som anmoder om assistanse. Dette 
sier seg selv å være særdeles ressurskrevende. 

 

Utviding av oppgaver – uten justering av tidsbruk 

Da beslutningen om ressursmengde (6 x 20 %) ble tatt, hadde teamet ikke fått i oppdrag å utgjøre Tverrfaglig 
team i barnehagene. Teamet server nå 10 barnehager (Kosmo regnes sammen med Valnesfjord bhg, og 
Lyngveien og Tinkeliheia regnes som én enhet). Teamet stiller opp i hver barnehage mellom 2 til 4 ganger pr 
år, i tillegg til å bidra som ordinært TIMS-team der det er behov for dette. 

Antall treff pr 
bhg 

Tidsbruk pr gang1 Totalt antall møter 
i bhg’ene 

Total team-bruk 
 

Total 
ressursbruk (6 
deltakere)  

2 3 10 60 timer 360 timer 
3 3 30 90 timer 540 timer 
4 3 40 120 timer 720 timer 

(Tar man utgangspunkt i 3 treff pr bhg pr år, så utgjør dette 90 team-timer alene) 

Oppgaver lagt til TIMS-teamet 

En arbeidsdag i TIMS-teamet varierer med oppstart klokken 08:00, og 08:30 – og går fram til klokken 15:30 (ca. 
7 arbeidstimer). Trekker man i fra ferieperioder (jul, påske og sommer = ca. 10 uker totalt) sitter man igjen med 
42 faktiske arbeidsuker/TIMS-dager. Om man trekker i fra antall tverrfaglige treff (snitt 30 treff pr år, maks 2 
treff pr TIMS-dag), er det i beste fall 27 TIMS-dager pr år teamet har til rådighet for å løse følgende oppgaver: 

 

− Bistå samtlige 10 barnehager i kommunen (individ, gruppe, system) 
− Bistå samtlige 6 kommunale skoler (individ, gruppe, system) 
− Bistå familiesenteret (helsestasjon) og andre (individ, gruppe, system)  
− Jobbe teamutvikling 
− Holde seg faglig oppdatert 
− Forberede og evaluere TIMS-møter 
− Fungere som tiltak (foreldreveiledning, rådgivning, observatører, støttesamtaler, osv.) 

                                                      
1 Inkl. kjøring t/r, forberedelse osv. 
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− Journalføre (inkl. å skrive referat fra møter)  
− Utvikle TIMS-elementer (Verktøykasse, Handlingsveileder, Handlingssirkel, Tiltaksbank/oversikt) 

 

Det er i dette regnestykket ikke tatt høyde for sykefravær, arrangementer, osv. 

 

 

TIMS-møte VS TIMS-tverrfaglig 

Nytteverdien av teamets to funksjoner er ulik. Når det kommer til det «ordinære» TIMS-møtet vil 
barn/familier som er fanget opp av noen kunne oppleve økt handling/samhandling, økt tilgang til tiltak, og vi 
som system kan dokumentere innsats. TIMS-møter fordrer at ansatte ute i felt anmoder om assistanse. 

 

TIMS-tverrfaglig har i seg ulike verdier. Det at noen utenfra kan betrakte fenomener 
(undringer/bekymringer/utfordringer) barnehagen står overfor- sammen med barnehagens ansatte, kan tilføye 
nye perspektiv, eller forsterke/svekke barnehagens ideer om det de står overfor. Teamet kan bidra til at ansatte 
trygges i arbeidet sitt gjennom blant annet bekrefte det som allerede er gjort, eller tenkes gjort. Stikkord: 
Refleksjon, belysning av muligheter, støtte i prosess, økt mestring, osv.  

 

TIMS-tverrfaglig har vist seg å avdekke overraskende mange bekymringsforhold. Tidligere inn, tidligere 
handling. At teamet består av faste deltakere som går igjen i alle barnehagene gang etter gang, gjør at man kan 
fungerer som referanseramme for den enkelte barnehage; man kan bidra til å sette ting i perspektiv. Hva er 
typisk, hva er vanlig, hva rører seg, osv. 

 

 Holmstrøm 07 11 16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Finansiering 
TIMS-teamet er integrert i den ordinære (kommunale) driften, og det mottas ikke økonomisk 
tilskudd fra eksterne parter. 

 

Antall henvendelser: 
Det er ikke foretatt fortløpende registreringer når det kommer til totalt antall henvendelser, dette av 
ulike årsaker. Type henvendelser kan deles opp i ulike kategorier: 

Telefonhenvendelser  

- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 
- Hvor sak belyses og det gis veiledning pr tlf 

E-post 

- Hvor sak belyse og det inviteres til TIMS-møte 
- Hvor sak belyses og det gis veiledning pr tlf 

Direkte kontakt 

- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 
- Hvor sak belyses og det gis umiddelbar veiledning 
-  

Tverrfaglig team i barnehager 

- Hvor sak belyses og det gis veiledning fortløpende 
- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 

 

De ulike kategoriene tilsier at noe er hensiktsmessig å måle, annet ikke. I Tverrfaglige team varierer 
for eksempel antall saker fra gang til gang. Noen ganger drøftes situasjonen om en eller flere enkelt-
barn, og andre ganger drøftes situasjoner som berører hele eller deler av barnegruppa.  

Om man kan komme med et estimat i forhold til antall ikke-registrerte henvendelser, vil teamet 
anslå rundt 10 henvendelser fordelt på teammedlemmene pr uke. Et estimat i forhold til antall 
undrings-/bekymringssaker drøftet i tverrfaglig team; 2 til 3 barn pr gang.  
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Antall registrerte TIMS-avtaler (Oppfølgingsmøter, observasjoner, 
veiledning, m.m.) 
 

Antall registrerte TIMS-OPPSTARTSMØTER i perioden: 

- Hvor barnets identitet er kjent for TIMS-teamet: 33 
- Hvor barnets identitet er ukjent for TIMS-teamet: Ukjent. Anonyme saker er så langt ikke 

registrert spesifikt. Noen av disse vil inngå i kategorien «Andre avtaler», se tabell. 

 

Antall registrerte tverrfaglige team, oppfølgingsmøter og andre avtaler:  

 Tverrfaglige team Andre avtaler (oppf.) Antall avtaler 
utenom 
oppstartsmøter 

September 2016 IIIII IIIII IIIII  15 
Oktober III IIIII IIIII IIIII  18 
November IIII IIIII IIII 15 
Desember I IIIII II 8 
Januar 2017 IIIII I III 9 
Februar II IIIII III 10 
Mars II IIIII IIIII III 15 
April II IIIII IIIII  12 
Mai II IIIII IIIII I 13 
Juni  IIIII IIIII 10 
Juli FERIE    
August  IIIII I 6 
September II IIIII III 10 

 

 

Resultat av oppstartsmøter: 
TIMS-samarbeidet resulterer i ulik type hjelp/støtte. Eksempel på resultat: 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det er ikke behov for videre tiltak fra selve 
teamet. Det inviteres til oppfølgingsmøte innen noen uker. 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra teamet. 
- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra andre 

deltakere. 

Videre oppfølging kan bestå av   

- foreldre-/familieveiledning 
- observasjoner i bhg/skole/hjem 
- andre samarbeidsmøter 
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- støttesamtaler med foreldre 
- veiledning av ansatte (enkeltvis eller i gruppe) 
- samtaler med barn 
- videreformidling av kontakt med andre parter/tjenester 
- videreformidling av verktøy/materiale 

 

Anmodere: 
Det kommer henvendelser til TIMS-teamet i form av telefonhenvendelser, e-post og direkte, -hvor 
deltakere oppsøkes av foreldre eller ansatte. Det tas i hovedsak kontakt fra barnehager, skoler, 
helsesøstre og foreldre. Teamet har også fått formidlet saker fra barneverntjenesten og fra BUP.  

 

Dokumentasjon 
TIMS-teamet har funnet de ulike ordinære journalsystemene noe hemmende i forhold til hvordan 
dokumentere innsats. Deltakere hører hjemme i ulike tjenester, og har ulike systemer å forholde seg 
til. Tilbake i tid opplyste temaet om at det er «eier av sak», anmoder, som har ansvar for å 
dokumentere innsatsen i egne journalsystemer/arkiv. Det vil si at f.eks. skolens ansatte selv måtte 
sørge for dokumentasjon i elev-mapper, helsesøstre måtte registrere i barnets journal osv. Dette 
betyr at dokumentasjonen ikke er samlet, men fordelt i ulike arkiv som teamet selv ikke 
nødvendigvis har tilgang til. For å finne en løsning på hvordan både dokumentere og kommunisere, 
har Fauske kommune gått til innkjøp av verktøyet Visma SamPro («Stafettloggen») som nå er tatt i 
bruk av TIMS-teamet og samarbeidsparter.  

 

Organisering av team; ressursbruk 
For å jobbe mer effektivt/hensiktsmessig, har teamet gått fra å i stor grad jobbe i fellesskap til å jobbe 
i mindre konstellasjoner. Tverrfaglig team består av 3 til 4 teamdeltakere, og ordinære TIMS-møter 
består gjerne av 3 deltakere. Ute i feltarbeid jobber man 2 og 2. Teamet har flat struktur, hvor alle 
deltakere forventes bidra både som møteledere, referenter og tiltak. Teamtid er utvidet til også å 
gjelde onsdager etter lunsj - ved etterspørsel om tverrfaglig team i barnehagene. Dette gjelder kun 
for 4 teamdeltakere.  

 

Forskning 
Siden i fjor har 3 forskere fra Nordlandsforskning fulgt TIMS-teamet. Forskerne har fokus på teamet 
så vel som på de som kommer i kontakt med teamet. Hensikten med forskningen er å finne ut av 
hva som fungerer, evt. ikke fungerer, og hvordan kommunen kan utviklet det videre arbeidet med 
TIMS-modellen. Resultatet fra forskningsperioden vil legges frem i løpet av høsten 2017.  
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Årsrapport PPT 16/17 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
29.09.2017 Årsmelding Nye indre salten ppt 16-17 1361158 
 
Sammendrag: 
Sakens vedlegg er årsrapport for Nye Indre Salten PPT, skoleåret 2016/17 
 
Saksopplysninger: 
[Pr. 01.08.2014 ble PPT Indre Salten omorganisert til Nye PPT Indre Salten etter en 
vertskommunemodell. 
Fauske som vertskommune er eier av tjenesten. Fauske kommune har ansettelsesmyndighet og 
arbeidsgiveransvaret for de ansatte i PPT Indre Salten. 
Organisering av PPT etter en vertskommunemodell, definerer en kommunal tjeneste; jfr administrativt 
vertskommunesamarbeid § 28-1b.  
Samarbeidskommunene Beiarn, Saltdal, Steigen og Sørfold, delegerer vedtakskompetansen knyttet til 
ansvarsområdet for PPT til vertskommunen i og med vedtakelse av avtalen.] 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Årsrapporten viser at siden Fauske kommune overtok drift og arbeidgiveransvar, har det vært positive 
utviklingstrekk på flere områder.  

· Andelen spesialundervisning i Fauskeskolen er redusert ned til landsgjennomsnitt. De andre 
kommunene ligger enda over 

· Andelen systemsaker (veiledning av personal ol.) har økt betraktelig. 
· Ventelisteproblematikken er borte.  
· Saksbehandlingstiden har gått betydelig ned. 

 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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2. PP-tjenesten 2016/17 

 

3. Personalet 
Svein Lysvoll                  Avdelingsleder 

Siv Nordeng                Sekretær  

Marit Sandberg                PP- rådgiver             (Systemrettet arbeid Bhg.) 

Jeanette Salhus                PP- rådgiver            (60 %) 

Marit Benum                PP- rådgiver              

Mette Strøksnes    PP- rådgiver            (60 %)  

Karin Bruteig                PP- rådgiver 

Tonje Liland                PP- rådgiver 

May Britt Jansen   PP- rådgiver          

Lisbeth Valjord                PP- rådgiver 

Anita Ness Byberg           Logoped           (50%) Kommunal logoped, samlokalisert  

Rakel Hunstad                 PP- rådgiver 

Hanne Lieng                    PP- rådgiver             (Vikar Steigen)     

 

 

 

 

4. Organisering av tjenesten 
• Nye PPT Indre Salten er nå organisert som en av fire avdelinger i Barne- og familieenheten i 

Fauske kommune. 
• Ulf Flønes er enhetsleder for de fire avdelingene; barnevern, familiesenteret, flyktningetjenesten 

og PPT. Hver avdeling har en avdelingsleder. 
• Det arbeides og planlegges for en samlokalisering av tre avdelinger (BV, PPT, FS) i et familiens 

hus høsten 2018. 
• Nye PPT Indre Salten er fortsatt lokalisert i Storgata 52, og med et lokalkontor i Steigen. 
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5. Rammer og ressurser ved PPT Indre Salten: 
• Tjenesten disponerer 9,2 årsverk. Denne ressursen har vært betydelig redusert gjennom store 

deler av året. 
• Avdelingen har hatt inne en vikar i 50% stilling for å kompensere for to personer i 100% stilling 

som har vært langtidssykemeldt. Samt at tjenesten har benyttet eksternkonsulent i en mindre 
stilling i en periode. Dette har imidlertid ikke kompensert fraværet. 

• Sekretæren på avdeling har fått innvilget permisjon for skoleåret 2017/18. Stillingen står vakant 
og vil brukes til å styrke saksbehandlingskapasiteten med 70% for skoleåret 2017/18. Leder vil i 
all hovedsak utføre oppgaven som tidligere vært knyttet til sekretær, samt at en rekke oppgaver 
vil effektiviseres ved å benytte seg av kommunens øvrige tjenesteapparat. Dette grepet vil gi 
leder bedre oversikt over tjenesten og kunnskap om mulighetene til ytterligere effektivisering av 
avdelingen. 

• Saksbehandlingskapasiteten har vært redusert med ytterligere 40% grunnet at avdeling stiller 
som ressurspersoner på vegne av Fauskeskolene. Prosjektet vil vare i to år. Denne ressursen har 
vært tatt fra Fauske og Sørfold og vil kompenseres med en prosjektstilling i 100% for skoleåret 
2017/18 

• Fauske kommune og Nordland fylkeskommune har en samarbeidsavtale rundt ungdom plassert 
ved Røvika ungdomssenter. Fylkeskommunen har ansvaret for spesialundervisningen for disse 
elevene i grunnskolen, og den kommunale PP- tjenesten er sakkyndig. Denne oppgaven blir dekt 
opp av saksbehandler som er satt til oppgaver på Fauske 

 

6. Faglige innsatsområder 
Fauske kommune som vertskommune og eier videreførte følgende oppdrag høsten 2016 : 
Spesialundervisningsandelen i kommunen er for høy, og skal reduseres. 

 

7. Spesialundervisningsandelen skal ned 
Det har over flere år vært drøftinger rundt denne problemstillingen. Det har vært en felles forståelse 
mellom skole og PPT om at her skal det være et handlingsrom for endring. Andelen spesialundervisning 
i regionen har vært høy sammenlignet med landsgjennomsnittet og fylket for øvrig. Nordland fylke 
ligger høyt på denne statistikken sammenlignet med landsgjennomsnittet. Andelen spesialundervisning 
de to siste årene har gått betydelig ned og ligger under snittet for fylket og rundt snittet for landet. 
Fortsatt vurderer PP- tjenesten at det ligger et potensiale for fortsatt å kunne halvere andelen 
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spesialundervisning. Dette forutsetter tydelig struktur, kompetanseheving og lojalitet i alle ledd innenfor 
oppvekstområdet. 

 

8. Fokus i samarbeidet 
Skoleeier /PPT 

 S-team internt på skolene med utgangspunkt «s-teamsirkelen» 
 Skolen skal jobbe grundigere med barna i førhenvisningsfasen 
 I fellesskap skal dette gi bedre tiltak for tilpasset opplæring: hvilke elever kan overføres fra 

spesialundervisning til ordinær opplæring? 
 Henvisningsmengden inn til PPT skal reduseres. 

 

PPT: 

 Drøftinger i s-team med skolene om behov for videreføring av spesialundervisning/overføring 
til ordinært tilpassa opplæring. 

 Drøftinger rundt henvisninger av nye elever – har skolen prøvd ut tiltak innenfor det ordinære? 
 Veiledning fra fylkesmannen 
 Utarbeide nye rutinebeskrivelser 
 Kompetanseheving nytilsatte 

 

9. Tverrfaglig samarbeid, Nye PPT Indre 
Salten 

Grunnskole:  

 PPT har deltatt på s-teammøter på alle skolene. 
 PPT har deltatt med fast kontaktperson på familiemøter i alle kommunene 
 PPT har hatt samarbeidsmøter med skoleledelse og skoleeiere i de ulike kommunene.  
 PPT har deltatt i Tims-teamet 
 PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR. 

 

Barnehage: 

 PPT har deltatt på tverrfaglige møter  
 PPT har deltatt på samarbeids- og ansvarsgruppemøter  
 PPT har hatt dialogmøter i forkant av henvisning 
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 PPT har deltatt i Tims-teamet 
 PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR. 

 

10. Samarbeid i Barne - og familieenheten 
 PPT har deltatt på personalmøter sammen med de andre tre avdelingene 2 x pr. halvår. 
 Avdelingsleder i PPT har deltatt på avdelingsledermøter 1 x hver 14. dag og etter hvert hver 

uke. 
 Avdelingsleder har deltatt på TRÅD (tiltaksråd) med enhetsleder og de tre andre 

avdelingslederne. 
 PPT har deltatt med 1 ansatt i TIMS (tidlig innstas – målrettet samhandling) 1 1/2 dag pr. 

uke(30%). 

 

11. Samarbeid med Nordland fylkeskommune 
 Overgang grunnskole/videregående skole:  
 Det foreligger en samarbeidsavtale mellom vertskommunen Fauske og Nordland 

fylkeskommune. Denne samarbeidsavtalen skal sikre god overgang mellom skolesystemene når 
det gjelder elever med behov for spesialundervisning. 

 PPT Indre Salten organiserte overgangsmøter mellom grunnskole/videregående skole/PPT 
grunnskole/PPT videregående skole i november 2016. 

 Kommunal PPT skal etter avtale, skrive en sakkyndig uttalelse når det gjelder elever med 
rettigheter til opptak i videregående skole pr. 1. februar. Dette er en elevgruppe med de store og 
sammensatte vanskene, og utgjør en marginal gruppe (her finnes blant annet de elevene 
kommunal skoleeier skal melde fra om til fylkeskommunen innen 1. oktober). 

 PPT for videregående skole skal så ferdigstille en sakkyndig vurdering når eleven har fått 
skoleplass. 

 Når det gjelder elever med rett til spesialundervisning med søknadsfrist 1. mars, skal 
overgangsmøtene sikre informasjon over til videregående system. Her er det PPT for 
videregående som skal foreta sakkyndighetsarbeidet. 

 Ungdom bosatt på Røvika ungdomssenter: 
 Ansatte ved PPT har i utgangspunktet avsatt fredager fast til å jobbe med henvisninger rundt 

disse ungdommene. 
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12. Tiltak og innsatsområder i personalarbeid 
og kompetanseheving på avdelingen 

 I 2016/17 er det gjennomført 1 medarbeidersamtale med alle ansatte 
 Interndag mandag 
 Verneombud og tillitsvalgt har hatt avsatt tid internt med avdelingsleder, disse møtene har i for 

stor grad blitt utsatt av hensyn til flyten i saksbehandlingen på avdelingen. 
 PPT har i løpet av driftsåret avlevert mapper til Arkiv i Nordland grunnet omorganiseringen til 

en ny tjeneste. Dette skal i all hovedsak nå være avsluttet. 
 Saltennettverket: Avdelingsleder har deltatt på jevnlige samarbeidsmøter med lederne for PPT i 

Bodø og i Meløy, fagleder for spesialundervisning på Utdanningsavdelingen for 
Fylkeskommunen og avdelingsleder i vår region for Stat.ped. Dette nettverket skal planlegge og 
jobbe fram et faglig samarbeid for PPT i Salten. Saltennettverket skal bidra til 
kompetanseheving og fagutvikling av PPT, og også gi teamene mulighet for å treffes samlet ved 
å gjennomføre samlinger lokalt. Hele teamet deltok på nettverkssamling som ble fullfinansiert 
av fylkesmannen. 

 Landsdelssamlingen for PPT: Hele teamet deltok i Tromsø.  
 Kompetanseheving- individrettet: Alle ansatte har deltatt på fagdager rundt brukere hvor 2. og 3. 

linje har vært inne i saken og veiledet overfor foresatte, barnehage/skole og 1.linje forøvrig. 
 Veiledning: Nytilsatte har fått tilbud og gjennomført veiledning på minst 2 timer pr. uke, hver 

uke gjennom hele skoleåret. Dette tilbudet er i tråd med særavtale for PPT jf. SFS 2208 
 En ansatt har det siste året gjennomført videreutdanning gjennom SEVU-PPT. To ansatte har 

søkt og blitt tatt opp på videreutdanning for PP-rådgivere skoleåret 2017/18. 
 Tre ansatte deltok på SEVU PPT i regi av Nord Universitet 2016/17. 
 Alle de ansatte er med på etterutdanning for 17/18(SEVU PPT) i regi av Nord Universitet. Dette 

er fullfinansiert gjennom tilskudd fra fylkesmannen. 
 Det siste året er det utarbeidet en strategiplan for PP-tjenesten. Dette er et viktig 

styringsdokument som regulerer tjenestens oppgaver. 

 

 

 

 

13. Statistikk 2016/17 
Nøkkeltall 

 Andelen henvisninger totalt sett gikk opp fra 158 henvisninger i 15/16 til 160 i 16/17 
 Beiarn hadde samme antall henvisninger som forgående år. 
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 Saltdal, Steigen og Sørfold hadde alle en nedgang i andelen henvisninger til PPT på totalt om 
lag 20%. Mens Fauske hadde imidlertid en betydelig økning i andelen henvisninger på om lag 
20%. 

 Tjenesten hadde en aktivitet i totalt 492 saker i 16/17 dette er en økning på 43 saker sett opp mot 
15/16. 

 Det ble produsert 181 sakkyndige vurderinger for skole-/barnehageåret 16/17. PPT har dessverre 
ikke pålitelige data for 15/16 da det ikke er gjort fullstendige registreringer. Dataene fra 16/17 er 
ført manuelt. 

 Det ble avsluttet 270 saker i 16/17 mot 120 i 15/16 sett opp mot andelen henvisninger har vi 
snudd en negativ tjenesteproduksjon på -38 saker i 15/16 til en positiv produksjon på 110 saker i 
16/17. 

 Andelen systemsaker økte fra 10 til 18 henvisninger fra 15/16 til 16/17. 
 Spesialundervisningsandelen i Steigen, Saltdal, Sørfold og Beiarn kommunene ligger stabilt på 

et høyt nivå. Fauske kommune ligger rett i underkant av snittet for landet. 
 Det er nå ingen venteliste på innmeldte saker. Alle innmeldinger blir fordelt omgående. 
 Saksbehandlingstiden har gått betydelig ned. 

 

 

 

 

Svein Christian Lysvoll 

Avdelingsleder PPT Indre Salten 
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Orienteringssak: Sulitjelma barnehage - Framdrift 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Oppvekst- og kuluturutvalget ber rådmannen om en orientering om Sulitjelma barnehage – Framdrift. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
058/17 Oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2017 

 
 
Orienteringssak: Vestmyra barnehage (hvit) - Framdrift 
 
 
 
 
Sammendrag: 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen om en orientering ang. Vestmyra barnehage (hvit) – 
Framdrift, jfr. kommunestyrevedtak 51/17. 
 
Vedtak i K-sak 51/17: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to avdelingene nå 
lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 

Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage 
(rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, vurderes ombygging av 
Vestmyra  barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med fellesgarderobe for begge 
personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 

Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 2017. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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