
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 20.02.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Tema: Enhet kultur 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2020 
Sak nr. Sakstittel  
002/20 Godkjenning av møtebok  
003/20 Referatsaker i perioden  
004/20 Nasjonale prøver 2019  
005/20 Orienteringssak ressurstildeling skole skoleåret 2020-2021  
006/20 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020  
007/20 Rullering årshjul oppvekst og kultur  
008/20 Valg av bygdeboknemnd for perioden 2020 - 2023  
009/20 Valg av representant med vararepresentant til styret i Fauske 

Frivilligsentral for perioden 2020 - 2023 
 

010/20 Valg av representant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 
2023 

 

011/20 Valg av representant og vararepresentant til LHL for perioden 
2020 - 2023 

 

 
 
 
Fauske, 13.02.20 
 
 
 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/17905     
 Arkiv sakID.: 19/3009 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2019 og 1/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
21.11.2019 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 21.11.2019 1427379 

13.02.2020 Møteprotokoll O6-19_OFF 1433670 

13.02.2020 Møteprotokoll O1-20 1433671 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 21.11.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2019 Til kl. 15:40 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Jens Bertel Kyed KRF 
Øystein Gangstø SP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Busch Hansen 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Ulf Flønes 

 
 
 
Møtenotater: 
Orientering ang. budsjett 2020 v/økonomisjef 

Tema: Barnehage v/ enhetsleder barne- og familieenheten 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orientering ang. nettbrett i skolene v/enhetsleder skole 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 21.11.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
utvalgsleder representant representant 

 



Side 2 
 

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



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
024/19 Godkjenning av møtebok  

025/19 Referatsaker i perioden  
026/19 Betalingsregulativ 2020  

027/19 Bosetting av flyktninger i Fauske kommune  
028/19 Eksamensresultater 2019  

029/19 TIMS-rapportering 2019  
030/19 Kulturprisen 2019 - Unntatt offentlilghet med hjemmel i 

off. l. § 26 andre ledd første punktum 
Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 4 
 

024/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 024/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
 
 
025/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Barnevernsleder orienterte om månedsrapport barnevernstjenesten. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 025/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
026/19: Betalingsregulativ 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 016/19 Vedtak: 
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Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 026/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
 
 
027/19: Bosetting av flyktninger i Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 

 
2. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 

10 flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023  

 
3. Fauske kommune bosetter ingen enslige mindreårige flyktninger i samme 

periode. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo: 
1. Fauske kommune bosetter 15 flyktninger, som også anmodet av IMDI. 

 
2. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 15 flyktninger 
i perioden 2021, 2022 og 2023  

 
3. Fauske kommune bosetter ingen enslige mindreårige flyktninger i samme periode. 

 
Kassandra Petsas (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan se 
tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre med. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for AP's forslag. 
FRP's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
OPKU- 027/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 
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1. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 10 

flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023  
 

1. Fauske kommune bosetter ingen enslige mindreårige flyktninger i samme periode. 
 

1. I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan 
se tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre 
med. 

 
 
 
028/19: Eksamensresultater 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 028/19 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
029/19: TIMS-rapportering 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rapporten tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 029/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
030/19: Kulturprisen 2019 - Unntatt offentlilghet med hjemmel i off. l. § 26 andre ledd 
første punktum 
 

 
 
 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 29.01.2020 Fra kl. 15:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2020 Til kl. 15:40 Møtested: Formannskapsalen, rådhuset 
(telefonmøte) 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Jens Bertel Kyed KRF 
Øystein Gangstø SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
 
 
 
 
Møtenotater: 
I formannskapssal: Kassandra B. Petsas 
På telefon: Jens B. Kyed, Trine Nordvik Løkås, Øystein Gangstø og Wiggo Lund 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 30.01.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra E. B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/20 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - 

Planens anleggsdel 
 

 
 
  



Side 3 
 

001/20: Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Planens anleggsdel 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens prioriteringer av spillemiddelsøknader for 2020 vedtas som Fauske 
kommunes prioriteringer og oversendes Nordland Fylkekommune for videre behandling. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 29.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 001/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannens prioriteringer av spillemiddelsøknader for 2020 vedtas som Fauske 
kommunes prioriteringer og oversendes Nordland Fylkekommune for videre behandling. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/2346     
 Arkiv sakID.: 19/3009 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport desember 2019 
 
 
2, Barnevernstjenesten - Månedsrapport januar 2020 
 
 
3, Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 
 
 
4, Høringsbrev om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre 
 
 
5, Årsrapport enhet kultur 2019 
 
 
6, Søknad til BUFDIR - Fritidskortet Fauske 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 

 

 
 
Tiltaks- og omsorgsplaner pr 31.12.19: 
Barn/ungdom som skal ha Har plan:  Mangler: 
Tiltaksplan: 
 

    57  55  2  

Omsorgsplan: 
 

    23      23  0  

 
 
 
 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

 UTVIDET MÅNEDSRAPPORT 
DESEMBER 2019 

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. 

 
 

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

 

10 8 Hittil i år: 152 158 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

6 
 
2 

2 
 
 
8 
 
 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

49 
 

57 

26 
 
 
72 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

8 5 Hittil i år: 115 134 

Undersøkelser sluttført: 
 

11 15 Hittil i år: 99 148 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

11 14 Hittil i år: 99 126 

Status pr 31.12.19      

Venter på undersøkelse: 
 

2 2   

Under undersøkelse: 28 20   

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

iverksatt 

 
2 

 
 
3 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:         23             24 
Barn plassert i institusjon:           1                        1 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :         44            48   
Tiltak ettervern over 18 år:           8                                                                               4     



 
 

 
Tall i kursiv gjelder for samme periode året før. 

 
Oppfølging av fosterhjem: 

Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune 
totalt: 

23  

Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: 9   

Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år: 14   

Antall barn som har fått lovpålagt oppfølging i 2019: 22  

Ett barn fikk bare ett av to pålagte oppfølgingsbesøk i 2019 
 
Fauske kommunes tilsynsansvar: 

Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske 
kommune: 

23  

Plassert av andre kommuner:  14   

Plassert av Fauske kommune:    9   

Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: 19  

Antall barn som har fått lovpålagt tilsyn i 2019: 
Lovpålagt tilsyn tilsvarer minst fire tilsynsbesøk i løpet av året 

  9  

 
Kommentar:  
En liten nedgang i antall meldinger ift. til fjoråret. Antall omsorgs- og hjelpetiltak holdes stabilt 
på fjorårsnivå. 
Verdt å merke seg at barneverntjenesten hadde ingen fristbrudd i undersøkelsessaker i 
2019, og vi mangler ett oppfølgingsbesøk av fosterhjem.  
 
Flere tilsynsførere har sluttet i løpet av året, derfor mangler det tilsynsbesøk i perioder av 
året. Vi rekrutterer nå nye tilsynsførere for å imøtekomme oppgavene. 
 
 
Fauske den 01.01.20 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

http://riskmanager/


 
 

 

 
Fauske den 31.01.2020 
 
 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
JANUAR 2020 

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. 

 
 

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

 
12 7 Hittil i år: 12 7 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 
    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

2 
 
3 

0 
 
 
5 
 
 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

2 
 
3 

0 
 
 
5 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

7 6 Hittil i år: 7 6 

Undersøkelser sluttført: 
 

18 9 Hittil i år: 18 9 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

18 9 Hittil i år: 18 9 

Status pr 31.01.      
Venter på undersøkelse: 

 
5 0   

Under undersøkelse: 17 16   

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

iverksatt 

 
2 

 
 
2 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:           22           22 
Barn plassert i institusjon:             1                     2 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :           42            43 
Tiltak ettervern over 18 år:             9                                                                            13  

http://riskmanager/


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandler 
Elisabeth Harlem 
Eide 
22 24 76 58 

Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 

 

Innledning 

Kunnskapsdepartementet sender med dette opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 
Ny opplæringslov på høring. Utredningen kan leses her.  
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag. Fristen for å gi 
høringsuttalelse er 1. juli 2020.   

Bakgrunn 

Regjeringen oppnevnte 22. september 2017 et utvalg som fikk i oppgave å utrede og vurdere 
behovet for rettslig regulering av grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen 
(grunnopplæringen). Utvalgets mandat var å foreslå ny opplæringslov og overordnende 
prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen. Utvalget leverte sin utredning NOU 2019: 
23 Ny opplæringslov til daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 13. 
desember 2019.   

Utredningen 

Oversikt over innholdet i NOU-en 

Kapittel 1 inneholder et sammendrag av utredningen, og lovforslag står i kapittel 2. I tillegg 
inneholder NOU-en fem deler: del I om utvalgets mandat, sammensetning og arbeid m.m., 
del II om styringen av grunnopplæringen, del III om utfordringer med dagens regelverk, del 
IV om utvalgets vurderinger og forslag og til slutt del V om implementering, konsekvenser av 
og merknader til lovforslaget. 
 

 
 
 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/258- 

Dato 

30. januar 2020 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/
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Del IV om utvalgets vurderinger og forslag er delt inn i kapitler etter tema (kapittel 12 – 54). 
Hvert kapittel, og enkelte underkapitler, avsluttes med en punktvis oppsummering av 
utvalgets forslag. 

Utvalgets forslag 

Opplæringslovutvalget foreslår en ny opplæringslov som er ment å erstatte dagens 
opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og 
forskrifter til loven over tid blir et godt og effektivt virkemiddel for styring av 
grunnopplæringen, se kapittel 12 i NOU-en. 
 
For å skape rom for læring for mangfoldet av barn og voksne i dagens og framtidens 
grunnopplæring, foreslår utvalget blant annet at universell opplæring, forsterket innsats og 
individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven. 
Utvalget foreslår at kravet om universell opplæring erstatter dagens krav om tilpasset 
opplæring. Forsterket innsats erstatter dagens krav om intensiv opplæring, men utvides til å 
gjelde all opplæring og alle trinn. Retten til individuelt tilrettelagt opplæring viderefører 
dagens rett til spesialundervisning, men utvalget foreslår at den deles opp i tre rettigheter. 
Retten til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut som egne rettigheter. 
Utvalget foreslår også å utvide mandatet til den pedagogisk-psykologiske tjenesten slik at 
tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot elever med særlige behov, men mot alle 
elever. Se kapittel 31 om universell opplæring og individuell tilrettelegging. 
 
Ungdommer som har fullført videregående opplæring uten å bestå, bør etter 
opplæringslovutvalgets vurdering få en ny sjanse til å få studiekompetanse eller 
yrkeskompetanse. Utvalget foreslår derfor å innføre rett til videregående opplæring for dem 
som har «brukt opp» ungdomsretten til videregående opplæring, men som ikke har bestått. 
Disse ungdommene får etter utvalgets forslag rett til videregående opplæring særskilt 
organisert for voksne, det vil si at retten til videregående opplæring ikke er knyttet opp mot et 
bestemt antall år, og at retten ikke må tas ut innenfor en bestemt tidsramme. Les mer om 
forslaget i kapittel 45.4.4 om rett til videregående opplæring for voksne. 
 
Opplæringslovutvalget har hatt som mål å lage en lov med godt språk og god struktur. 
Utvalget har blant annet forsøkt å skape bedre sammenheng mellom reglene for grunnskolen 
og reglene for den videregående opplæringen. Utvalget har vært opptatt av i størst mulig 
grad å unngå likelydende bestemmelser i ulike deler av loven, unngå dobbeltreguleringer og 
å unngå særregulering av forhold som er regulert i sektorovergripende lover som 
kommuneloven og forvaltningsloven.  
 
For øvrig foreslår utvalget blant annet  

 egne bestemmelser om vektlegging av elevens beste, elevmedvirkning, 
skoledemokrati, foreldresamarbeid og skoleregler, se kapittel 18, 19, 21 og 22 

 at kravet om at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd, foreldreråd mv. ikke 
videreføres, men elevene skal fortsatt ha rett til å velge elevråd, se kapittel 19  
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 at det stilles krav om et visst omfang grunnskoleopplæring for at en elev kan sies å 
ha fullført grunnskolen og dermed få rett til videregående opplæring. Ungdom som 
ikke har fullført grunnskolen, får rett til ett år med grunnskoleopplæring ved en 
videregående skole, se kapittel 24 

 at aktivitetsplikten og håndhevingsordningen for saker om psykososialt skolemiljø 
videreføres med enkelte endringer, se kapittel 36  

 at ansatte i skolen på visse vilkår skal kunne gripe inn med milde fysiske tiltak overfor 
elever hvis det er nødvendig for å opprettholde orden eller avverge skade, se kapittel 
37.2  

 flere nye regler som skal bidra til at opplæringen i større grad gis av en lærer med 
relevant faglig og pedagogisk kompetanse, og at lærerne får tid til å være lærere. Det 
fastsettes for eksempel i loven at all opplæring skal forberedes og følges opp av en 
lærer, og at læreren som hovedregel må være til stede, se kapittel 39  

 at lærernormen ikke videreføres fordi utvalget foreslår flere andre krav som vil bidra til 
å oppnå målene med lærernormen og samtidig legge bedre til rette for at 
ressursbruken kan tilpasses elevenes behov, se kapittel 26.3 

 å åpne for fjernundervisning i flere tilfeller enn i dag. Fjernundervisningen må blant 
annet være trygg og pedagogisk forsvarlig og sikre at læreren og eleven kan 
kommunisere effektivt, se kapittel 28 

 at samiske elever i grunnskolen gis rett til opplæring på samisk i to fag dersom minst 
tre elever i kommunen krever det, se kapittel 33 

 større fleksibilitet i fag- og timefordelingen, se kapittel 17 
 en rekke endringer i reglene om videregående opplæring i bedrift, blant annet at 

loven bruker «lærling» som fellesbenevnelse for alle som får fagopplæring i bedrift, 
se kapittel 29 

 flere klargjøringer og språklige endringer i reglene om grunnskoleopplæring og 
videregående opplæring særskilt organisert for voksne, se kapittel 45  

Høringen 

Videreformidling av høringsbrevet og hvem som kan sende inn høringssvar 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet 
for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. I 
tillegg ber vi om at dere informerer om høringen på egen nettside, i nyhetsbrev eller liknende. 
 
Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å videresende dette høringsbrevet i egen 
virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet 
i én felles høringsuttalelse. Vi ber også universiteter og høgskoler om å koordinere 
eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer. 
 
Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og 
aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen. 
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Innsending av høringssvarene 

Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet eller hvilke 
kapitler i NOU-en høringsuttalelsene gjelder. 
 
Opplæringslovutvalget har ikke drøftet forslaget om mild tvangsbruk med utvalgets 
referansegruppe eller andre, og departementet ber derfor særskilt om innspill til dette 
forslaget, se forslag til § 12-1 og kapittel 37.2 i NOU-en. 
 
Høringsuttalelser skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2687171 under «Send inn høringssvar». 
 
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no. 

Departementets oppfølging av utredningen – videre prosess 

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende høringsnotat med forslag til ny opplæringslov 
på høring våren 2021. Høringsuttalelsene til NOU 2019: 23 vil være viktige i 
Kunnskapsdepartementets arbeid med det kommende høringsforslaget. Regjeringen skal for 
øvrig legge fram en lovproposisjon våren 2021 med forslag til enkelte endringer i dagens 
opplæringslov. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov for 
Stortinget våren 2022. 
 
Stortinget har vedtatt at normen for lærertetthet skal evalueres, og NIFU skal gjennomføre 
evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Resultatet av evalueringen vil foreligge 
våren 2022. Departementet kommer derfor ikke til å vurdere forslaget om å ikke videreføre 
lærernormen før lærernormen er evaluert. 
 
Kunnskapsdepartementet sendte NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i 
videregående opplæring på høring 22. januar 2020. I utredningen er det blant annet forslag 
om å utvide retten til videregående opplæring fra en rett til tre års opplæring til en rett til å 
fullføre med studie- eller yrkeskompetanse. Kunnskapsdepartementet ser at det kan være 
krevende for høringsinstansene å skulle svare på flere høringer på samme tid. Vi ber likevel 
om at dere svarer på høringene hver for seg. Departementet vil se innspillene i sammenheng 
i det videre arbeidet med forslag til ny opplæringslov. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Ryan (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Elisabeth Harlem Eide 
prosjektleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

http://www.regjeringen.no/id2687171


Fra: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no> 
Sendt: fredag 31. januar 2020 08.28 
Til: Distribusjonsoppdrag 
Emne: Høring Fra KD 
Vedlegg: Høring NOU 2019 23.pdf; Høringsinstanser -.docx 
 
Beklager, glemte vedlegg første utsendelse. 

 

Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov 

 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag. 
Fristen for å gi høringsuttalelse er 1. juli 2020. 
 
 

Kunnskapsdepartementet 

postmottak@kd.dep.no 
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Høringsbrev om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre 

Regjeringen oppnevnte 1. september 2017 et utvalg som skulle vurdere endringer i struktur 
og innhold i videregående opplæring. Utvalget leverte sin utredning – NOU 2019: 25 Med rett 
til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring – til kunnskaps- og 
integreringsministeren 17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe 
elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og 
aktiv samfunnsdeltakelse. For en nærmere omtale av utvalgets mandat og sammensetning, 
se NOU 2019: 25 kapittel 1.3. 
 
Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 1. juli 
2020. Utredningen er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-
25/id2682947/. 
 
Regjeringen har besluttet at det skal legges frem en melding til Stortinget om videregående 
opplæring, og tar sikte på å legge den frem våren 2021. Høringsuttalelsene vil være viktige i 
Kunnskapsdepartementets arbeid med denne meldingen. 
 
Utvalget leverte også en utredning 10. desember 2018 – NOU 2018: 15. Utredningen er 
tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/. Dette var 
et kunnskapsgrunnlag og danner grunnlaget for NOU 2019: 25. Kunnskapsgrunnlaget er 
formelt sett ikke en del av høringsrunden, men det er likevel mulig å gi kommentarer til dette 
hvis det er behov for det. 
 
Andre relevante høringsprosesser 
Kunnskapsdepartementet sender NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på høring samtidig som 
denne. Utvalget ble oppnevnt 22. september 2017 og hadde som mandat å foreslå ny 
opplæringslov og overordnende prinsipper for regelstyring av grunnopplæringens område. 
Utvalget leverte sin utredning til kunnskapsministeren 13. desember 2019. I tillegg er det 
sendt på høring forslag til nye regler for eksamen og vurdering fra Utdanningsdirektoratet. 
  
Kunnskapsdepartementet ser at det kan være krevende for høringsinstansene å skulle svare 
på flere høringer på samme tid. Vi ber dere likevel svare på høringene hver for seg. 

Etter liste 
 
 
 

  
 
 

Deres ref 
 

Vår ref 
20/113-1 

Dato 
21. januar 2020 
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Departementet vil se innspillene i sammenheng i det videre arbeidet med stortingsmeldingen 
om videregående opplæring.  
 
Høringsinstanser 
Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å videresende høringen til 
underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner og lignende, og eventuelt også 
informere om høringen på sin nettside, i nyhetsbrev, sosiale medier eller liknende.  
 
Vi anmoder både fylkeskommuner og kommuner om å videresende høringen i egen 
virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet 
i en felles høringsuttalelse. På samme måte ber vi universiteter og høgskoler om å 
koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer. 
 
Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og 
aktører som ikke er ført opp på adresselisten for denne høringen. 
 
Oppbygging av utredningen og strukturering av høringsinnspillene 
De ulike kapitlene griper inn i hverandre, og for å forstå utvalgets begrunnelse for forslagene 
er det nødvendig å se ulike deler av utredningen i sammenheng. Kapittel 2 omtaler føringer 
for det videre arbeidet, inkludert utviklingstrekk utvalget har lagt til grunn, og forventningene 
til framtidens videregående opplæring. Kapittel 2 omtaler også utvalgets vurderinger mht. 
behovet for endringer i retten til videregående opplæring. Kapittel 3 og 4 vurderer 
problemstillinger som er felles for de studieforberedende og yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene, og forslagene legger dermed grunnlaget for de vurderingene som 
utvalget gjør i kapittel 5, 6 og 7. Dette betyr at dere finner forslag som gjelder de yrkesfaglige 
utdanningsløpene, både i kapittel 3,4, 6 og 7. Tilsvarende finner dere forslag som gjelder det 
studieforberedende utdanningsløpet, i kapittel 3, 4, 5 og 7. Særlige problemstillinger rundt 
opplæring for voksne omtales i kapittel 8. Dette omfatter både voksne uten gjennomført 
videregående opplæring, innvandrere og voksne som trenger rekvalifisering i form av en ny 
videregående opplæring. Styring, roller og ansvar i videregående opplæring omtales i kapittel 
9 og økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene i kapittel 10.  
 
Utredningen er delt inn i kapitler etter tema. Hvert kapittel avsluttes med en punktvis 
oppsummering av utvalgets forslag. Forslagene er gjengitt under, og er gitt en løpende 
nummerering. Av praktiske grunner ønsker Kunnskapsdepartementet at dere benytter denne  
nummereringen når dere gir deres tilbakemelding. Vi understreker at hele utredningen er på 
høring, ikke kun de punktvise forslagene. Det kan også gis innspill av mer generell karakter 
både til innholdet i det enkelte kapittel og til utredningen i sin helhet.  
 
Innsending av høringssvarene 
Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2685506.  
 
Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på Kunnskapsdepartementets side på 
regjeringen.no.  
 
Oversikt over forslagene 
Under følger en oversikt over forslagene i NOU 2019: 25. Oversikten er strukturert kapittelvis 
og nummerert fortløpende.  
 

http://www.regjeringen.no/id2685506
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Kapittel 2 Føringer for det videre arbeidet 
Kapitlet beskriver hvilke utviklingstrekk utvalget mener er viktige for utformingen av 
framtidens videregående opplæring, og hvilke forventninger utvalget ønsker skal prege 
framtidens videregående opplæring.  

Utvalget foreslår følgende:  
1. Dagens rett utvides til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse. 

2. Videregående opplæring skal gjennomgående være basert på kvalifikasjoner, det vil si 
at den enkelte skal få et tilbud som vedkommende er kvalifisert for. «Kvalifisert for» 
betyr at den enkelte har et tilstrekkelig grunnlag for å mestre den opplæringen som 
vedkommende får. 

3. Utformingen av tilbudet må være tilpasset at elevene/lærlingene har ulike 
forutsetninger. Noen trenger lenger tid, noen trenger kortere tid for å nå det nødvendige 
kvalifikasjonsnivået. 

4. Voksnes rett til videregående opplæring utvides til å inkludere voksne som trenger 
rekvalifisering for å kunne delta i arbeidslivet. 

  

Kapittel 3 Sluttkompetanse, om å være kvalifisert og drøfting av endringer i tilbud og 
regelverk  
Utvalget har lagt til grunn for sitt arbeid at flere skal gjennomføre. Samtidig skal 
sluttkompetansen den enkelte oppnår, holde høyest mulig kvalitet. Kapitlet beskriver hvilke 
strukturelle endringer som kreves, kvaliteten på sluttkompetansen og hva det betyr å være 
kvalifisert. Kapitlet tar opp hvilke endringer som bør gjøres med retten til videregående 
opplæring, og gjennomgår begrepet grunnkompetanse og utfordringene med denne 
formen for sluttkompetanse.  
 
Utvalget foreslår følgende:  
5. Videregående opplæring skal fortsatt være frivillig. 

6. All ungdom med fullført grunnskole skal fortsatt ha rett til videregående opplæring 

7. Det innføres en rett for alle til å fullføre videregående opplæring med studiekompetanse 
eller full yrkeskompetanse. 

8. Sluttkompetansen bygges opp om to tydelige hovedretninger: studiekompetanse og 
yrkeskompetanse. 

9. De som avbryter videregående opplæring før de har gjennomført med full 
sluttkompetanse, har oppnådd delkompetanse. 

10. De med langsiktig mål under vitnemål, fag- eller svennebrev oppnår grunnkompetanse 
som sluttkompetanse. 

11. Det skal tilbys obligatoriske innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever som 
trenger dette. Språkopplæring i norsk skal være integrert i dette tilbudet. 

12. Strukturen innrettes etter kvalifikasjoner basert på at elevene og lærlingene går i ulik 
takt; herunder må den enkelte ha bestått de fagene som kvalifiserer for neste nivå. 

13. De som ikke består fag, har rett til ny opplæring i faget. Det gjelder også etter avsluttet 
opplæring etter den normerte tiden på 3 år. 

Kapittel 4 Fagene og organiseringen av opplæringen 
Kapitlet tar utgangspunkt i at det er sluttkompetansen som skal være utgangspunktet for de 
to hovedløpene i opplæringen. Videre at opplæringen skal baseres på at elevene skal ha et 
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tilbud som gjør dem kvalifisert til å kunne fullføre med en sluttkompetanse. Kapitlet foreslår 
hvilke endringer som bør gjøres i innretningen på fagene og organiseringen av 
opplæringen. Kapitlet gjennomgår dagens vurderings- og dokumentasjonsordninger, og 
foreslår endringer i disse. 

  
Utvalget foreslår følgende:  
14. Fellesfagene gjennomgås med tanke på enda sterkere relevans for sluttkompetansen i 

de to løpene. 

15. Noen av fellesfagene blir delvis programrettet.  

16. Fag- og timefordelingen gjennomgås med tanke på ny fordeling av timer til fellesfag og 
programfag, slik at elevene får økt mulighet for fordypning. 

17. Læreplanene i fellesfag utformes som egne læreplaner i videregående opplæring. 

18. At det begrepsmessig skilles tydelig mellom grunnskolen og videregående opplæring, 
og at begrepet grunnopplæring utgår. 

19. Skoleåret deles inn i terminer. 

20. Elevene får opplæring i et mindre antall fag i hver termin. 

21. Fag som i dag strekker seg over mer enn ett år, deles inn i mindre enheter med 
sluttvurdering. 

22. Opplæringsloven § 8-2 endres for videregående opplæring, slik at elever som får 
opplæring i innføringsfag, kan få opplæring i egne grupper tilpasset deres 
mestringsnivå og det tempoet de trenger. 

23. En nærmere utredning av en nasjonal eller regional organisering av nettbasert 
opplæring. 

24. Grunnskolekarakterer er bestemmende for om elever skal ha innføringsfag. 
Innføringsfaget skal vurderes av faglæreren etter kriterier for bestått / ikke bestått. 

25. Kravet til halvårsvurdering med karakter må revurderes. Gjennomgangen av dagens 
praksis for underveisvurdering med og uten karakter bør også inkludere dagens 
fortolkning av regelverket. 

26. Fagene avsluttes med sluttvurdering etter endt opplæringsperiode. Sluttvurderingen 
skjer til flere tider av året avhengig av når i året opplæringen er ferdig. 

27. Sluttvurderingen innebærer en vurderingsform som sikrer modning i faget. 

28. Vurderingsformen skal være i tråd med kompetansebegrepet i LK20 og LK20S og være 
tilpasset faget. 

29. Trekkordningen avvikles. Det bestemmes et gitt antall fastsatte eksamener. Det skal 
være kjent for elevene når de begynner med opplæringen i faget, om faget er 
eksamensfag, og hvilken eksamensform som gjelder. 

30. Elevenes programfag skal få økt betydning i vektingen mellom fagene på vitnemålet. 

31. Elever som får delkompetanse, får utstedt delkompetansebevis. 

32. Elever som går planlagt løp mot grunnkompetanse, får utstedt kompetansebevis. Det 
bør utarbeides et kompetansebevis som synliggjør kompetansen i fag som ikke 
vurderes med karakter. 
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Kapittel 5 Det studieforberedende utdanningsløpet 
Kapitlet går gjennom kravene til å være studieforberedt og foreslår endringer i både 
struktur og innhold for at kvaliteten på studiekompetansen skal bli best mulig.  
 
Utvalget foreslår følgende:  
33. Ordningen med generell studiekompetanse består.  

34. Det opprettes nye utdanningsprogrammer i det studieforberedende utdanningsløpet.  

35. Deler av fellesfagene engelsk, norsk og matematikk programrettes på Vg2 og Vg3.  

36. Timetallet i norsk reduseres noe. 

37. Det opprettes et norsk programfag. 

38. Norsk deles inn i 3 enheter med sluttvurdering. 

39. Timetallet i engelsk økes. 

40. Timetallet i fremmedspråk reduseres. 

41. Kravet om at elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, må ha opplæring i 
faget over 3 år i videregående opplæring, fjernes. 

42. Matematikk 2P fjernes. 

43. De øvrige fellesfagene gjennomgås med tanke på plass, omfang og ny fagstruktur.  

44. Timetallet i kroppsøving økes.  

45. Dagens ordning med tilleggspoeng i videregående opplæring bortfaller. 

46. Omfanget av programfag økes.  

47. Elevene skal kunne fordype seg mer i programfagene. 

48. Elever som har valgt et programfag, skal ikke ha det parallelle fellesfaget. 

49. Kunnskapsgrunnlaget om de studieforberedende retningene må øke, og endringer må 
følges med forskning. 

50. Totaltimetallet i opplæringen bør være likt for alle utdanningsprogrammene, dette 
vurderes sammen med andre endringsforslag. 

  
Kapittel 6 De yrkesfaglige utdanningsløpene 
Kapitlet beskriver utvalgets vurdering av behovet for endringer i yrkesfagene med mål om 
at flere skal gjennomføre opplæringen med en yrkeskompetanse med høy kvalitet. I dette 
kapitlet ser utvalget på hvilke implikasjoner utvalgets forslag i kapittel 2, 3 og 4 har for 
yrkesfagene. 
  
Utvalget foreslår følgende:  
51. Å innhente mer kunnskap om sluttkompetansene til elever som gjennomfører 

videregående opplæring med dobbeltkompetanse. Forutsetningen for å bevare 
dobbelkompetanseløp er at begge sluttkompetansene er vurdert som gode. 

52. Opplæringsmodeller for det enkelte lærefag fastsettes nasjonalt i den yrkesfaglige 
tilbudsstrukturen og defineres med utgangspunkt i behovet i bransjen. Dette kan 
omfatte både 2 + 2-modellen, vekslingsmodeller, 1 + 3-, 3 + 1-modeller og skoleløp 
som gir yrkeskompetanse. 

53. Det innføres større grad av fleksibilitet for at opplæringsmodell også kan defineres 
regionalt i samarbeid med partene i arbeidslivet i henhold til en nasjonal standard. 
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54. Fellesfagene gjennomgås med tanke på hvilken plassering og hvilket omfang de skal 
ha i det enkelte utdanningsprogrammet. 

55. Det bør vurderes å øke timetallet i engelsk i noen utdanningsprogrammer. 

56. Det bør vurderes å innføre obligatorisk fremmedspråk i noen utdanningsprogrammer. 

57. Omfang og innhold i matematikk vurderes innenfor hvert enkelt utdanningsprogram. 

58. Det vurderes om naturfag bør deles opp i mindre fagdisipliner, og om vektleggingen av 
hver disiplin bør vurderes i det enkelte utdanningsprogram. 

59. Gjennomgangen av fellesfagene må omfatte en vurdering av behov for økt innslag av 
de humanistiske fagene. 

60. Det vurderes om noen fellesfag kan slås sammen i en ny fagstruktur som ivaretar 
sentrale kompetanser, blant annet med utgangspunkt i de tverrgående temaene i LK20 
og LK20S. 

61. Fellesfagene gjennomgås med tanke på behov for programretting. 

62. Arbeidet med yrkesretting må fortsette både i fellesfagene og i de brede 
programfagene. 

63. Programfagene gjennomgås med tanke på omfang og plassering, herunder behov for 
mer spissede programfag i noen utdanningsprogrammer. 

64. Det vurderes om programfagene bør moduliseres. 

65. Formålet med yrkesfaglig fordypning må bli tydeligere. 

66. Det skal ikke lenger kunne tas timer fra yrkesfaglig fordypning til fag på de 
studieforberedende utdanningsprogrammene eller fra påbygging til generell 
studiekompetanse. 

67. En endring av praksisbrevordningen til en ordning med delkompetanse utredes 
nærmere. Ordningen skal være rettet mot elever som har utfordringer med å 
gjennomføre med yrkeskompetanse. Det er en forutsetning at ordningen utvikles i 
samarbeid med arbeidslivet, og målet er at elevene på lengre sikt skal oppnå et fag-
/svennebrev. 

68. Det innhentes mer kunnskap om oppnådd kompetanse og om overgangen til 
arbeidslivet for kandidater fra lærekandidat- og praksisbrevordningen. 

69. Fylkeskommunen og Y-nemndas dialog og samarbeid om dimensjonering av 
utdanningstilbudet på Vg1 og Vg2 kan styrkes og konkretiseres ved hjelp av 
opsjonsavtaler. Opsjonsavtaler kan bidra til å sikre at tilbud og etterspørsel av 
læreplass er bedre samstemt. 

70. Fylkeskommunen må tilby kvalifiseringstiltak til elever som ikke finner læreplass. Slike 
tiltak må defineres nasjonalt og bli obligatorisk for fylkeskommunen å tilby. 

71. Fylkeskommunen får et større oppfølgingsansvar for lærlinger. 

72. Fylkeskommunene skal sette av personalressurser for at skolene skal følge elevene 
over i læretiden. En slik ressurs kan også ta et ansvar for å bistå elever som sliter med 
å finne en læreplass. 

73. Lærlinger som står i fare for ikke å gjennomføre opplæringen eller stryke på fagprøven, 
må motta målrettet støtte fra fylkeskommunene, for eksempel gjennom 
mentorordninger. 
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74. Alternativer for elever som mangler læreplass, må forbedres gjennom nasjonalt 
fastsatte modeller som sikrer lengre opplæringstid og mer praksisnære tilbud. 

75. Det nedsettes et forprosjekt som kartlegger, stimulerer og tilrettelegger for samarbeid 
om regionale kompetansesentre mellom fylkeskommunene og bransjene. 

  

Kapittel 7 Omvalg og muligheter for videre utdanning 
Kapitlet går gjennom hvilke konsekvenser forslagene har for elevenes muligheter når det 
gjelder å krysse mellom de to hovedløpene, og hvilke muligheter som finnes for videre 
yrkesfaglig karriere etter videregående opplæring. 
  
Utvalget foreslår følgende:  
76. Det stilles nye krav til påbygging til generell studiekompetanse. 

77. Elevene på påbygging til generell studiekompetanse skal få bedre tid til opplæringen, 
og tiden for tilbudet vurderes utvidet til 1 ½ eller 2 år. 

78. Påbygging til generell studiekompetanse skal ikke være en standardisert størrelse, men 
vil avhenge av hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram elevene kommer fra. 

79. Retten til påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 fjernes, men retten til 
påbygging etter Vg3 skal bestå. 

80. Man går bort fra dagens ordning med kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 
yrkesfag. 

81. Det innføres yrkesfaglig påbygging for elever som har fullført et studieforberedende 
utdanningsprogram. Elevene bruker nødvendig tid på å tilegne seg den yrkesfaglige 
kompetansen. 

  
Kapittel 8 Voksne i videregående opplæring 
Kapitlet handler om voksnes behov for opplæring på videregående nivå og hva som kan 
gjøres for at flere voksne skal ta videregående opplæring. Kapitlet ser også på om 
politikkområdet i større grad kan samordnes. 
  
Utvalget foreslår følgende:  
82. Retten til videregående opplæring skal også omfatte dem som etter nåværende 

regelverk har brukt opp ungdomsretten uten å ha bestått videregående opplæring. 

83. Voksne gis rett til inntak på 1 av 3 søkte utdanningsprogrammer slik som ungdom. 

84. Voksne som har videregående opplæring fra før, får rett til opplæring som fører fram til 
én ny yrkeskompetanse. 

85. Voksne med betydelig realkompetanse knyttet til en bestemt sluttkompetanse skal ha 
rett til inntak til opplæring med denne sluttkompetansen som mål. 

86. Det bør vurderes om lærlingtilskuddet til annen gangs utdanning bør reduseres 

87. Det bør vurderes om voksenopplæringen kan bygges rundt moduler og 
realkompetansevurdering i tråd med pågående forsøk. 

88. Realkompetansevurdering blir en obligatorisk del av fylkeskommunens 
søknadsbehandling og ikke kun gjennomføres etter ønske fra den enkelte søker. 

89. Det utarbeides et nytt verktøy for realkompetansevurdering som kan benyttes av 
fylkeskommunene. 
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90. Det utvikles styringsinformasjon på regionalt og nasjonalt nivå knyttet til 
voksenopplæringen. 

91. Det utredes om fylkeskommunen bør få et større ansvar for voksne som har utbytte av 
å kombinere grunnskole og videregående opplæring. 

92. Det igangsettes et arbeid for å vurdere hvordan Nav og fylkeskommunene kan 
samarbeide tettere om å gi voksne arbeidssøkende formell kompetanse på 
videregående nivå. 

  

Kapittel 9 Styring, roller og ansvar i videregående opplæring 
Kapitlet diskuterer hvilke konsekvenser utvalget mener forslag får for fylkeskommunenes 
ansvar og rolle for videregående opplæring, for samarbeidet med sentrale aktører og for 
hvordan staten skal styre videregående opplæring. 
  
Utvalget foreslår følgende:  
93. Fylkeskommunens arbeid med å sikre kvaliteten på opplæringen må fortsette og 

forsterkes. Dette gjelder opplæring både i skole og i bedrift. 

94. Som ledd i å sikre kvaliteten bør det vurderes om det er behov for å stille bestemte 
kompetansekrav knyttet til ulike funksjoner på skolene. 

95. Oppfølgingstjenestens ansvar kan endres til også å jobbe forebyggende for å hindre at 
elever ikke gjennomfører. Oppfølgingstjenestens ansvarsområde kan også utvides. Her 
kan både ungdomsskoleelever uten vurdering og voksne med behov for videregående 
opplæring være en målgruppe. 

96. Kompetansekrav til lærere på videregående nivå vurderes utvidet. 

97. Fylkeskommunen må få et større ansvar for å ivareta karriereveiledningen. 

98. Samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og de faglige rådene må styrkes for å 
gjennomføre endringer innenfor yrkesfagene. 

99. For å forsterke Y-nemndenes arbeid med dimensjonering foreslår utvalget at Y-
nemndene gis innstillingsrett om dimensjonering av utdanningstilbudene når saken 
behandles politisk i fylkeskommunen. 

100. Det etableres et nasjonalt fagråd for studieretninger og høyere utdanning. 

101. Det opprettes et nasjonalt faglig råd for hver studieretning. 

102. Det utvikles nettverk og faste strukturer for samarbeid mellom videregående skoler, 
regionale høyere utdanningsinstitusjoner og andre kompetansemiljøer, herunder lokalt 
arbeidsliv. 

103. Det settes i gang forskning som belyser hva karakterer og utdanningsbakgrunn fra 
videregående skole betyr for å lykkes i høyere utdanning. 

104. Styringsinformasjonen om gjennomføring og progresjon for både ungdom og voksne i 
videregående opplæring forbedres. 

105. Staten må ha et overordnet ansvar for å tilrettelegge for kapasitetsoppbygging 
regionalt, slik at de lokale forutsetningene er til stede for å gjennomføre vellykkede 
endringer. 

106. Det etableres en statlig øremerket tilskuddsordning (refusjon) knyttet til utviklingen av 
det fylkeskommunale opplæringstilbudet. Tilskuddet vurderes senere for innlemming i 
rammeoverføringssystemet. 
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107. Staten etablerer sammen med fylkeskommunene en forsknings-, utdannings- og 
innovasjonsstrategi rettet mot videregående opplæring. 
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FAUSKE BIBLIOTEK

Antall besøkende:

Fauske

Valnesfjord

Sulitjelma

Utlån, Fauske

Utlån, Valnesfjord

Utlån, Sulitjelma

Arrangementer/ aktiviteter,  Fauske

Arrangementer/ aktiviteter  Valnesfjord

Arrangement/  aktivitet. Sulitjelma

Totalt antall besøkende

Totalt utlån

Totalt antall :arrangementer/ aktiviteter

Mediebestand:

FAUSKEBADET

Besøkende

SULITJELMA BAD

Besøkende

FAUSKE  KINO

Besøkende

Barn

Voksne

Honnør

Spesialvisninger

(Bursdagskino, skolekino, SFO kino)

Streaming

Konserter/evenmenter

FAUSKE  KULTURSKOLE

Ansatte: Totalt:

Rektor (permisjon  i  40  %  2019]:

DKS = Den kulturelle skolesekken. Rektor i kulturskolen koordinerer tilbudene i DKS

og organiserer skyss.

https://fkwebapp.fauske.kommune.no/xl_layouts/xlprintview.aspx?NoAuth=1&sessionld=32.be6319096699436798d4e137cfbad96e1.D88.1.V24.9...

2019  -  Enhet Kultur.xlsx

ÅRSRAPPORT ENHET KULTUR

Periode:

Rapporten informerer om frammøte/brukere/hvppighet.

2019

pr.  31.12.2019  pr.  31.12.18  Utvikling

18627

2992

1300

29410

2907

3440

28

22919

35757

35

44981

12017

421

11485

3347

6883

859

1000

1810

25384

6

20678

424

1380

25334

840

3662

26

22482

29836

29

33699

11339

14107

2463

9410

1120

1200

1346

29646

80  %  adm.  mm.  + 20  %  DKS

-2051

2568

—80

4076

2067

-222

437

5921

11282

678

421

-2622

884

—2527

-261

-1200

1000
464

—4262
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llngdnm<arhpid

Antall deltakere

Frivillige

En til en aktivitet

Antall deltakere

Frivillige

TV aksjonen

Frivillige

Gruppetur t-il  Kreta

Deltakere

Frivillige

Frivillighet  i sentrum

Antall deltakere

Frivillige

Frivillighetsprisen

Antall deltakere

Antall frivillige

UNGDOMMENS HUS/FRITIDSKLUBBER

Ung. Hus:

Totalt besøk- Ungd. Hus

Antall  dager

Dagsgjennomsnitt:

Kommentar:

Valnesfjord:

Totalt besøk  — V.fjord

Antall  dager

Dagsgjennomsnitt:

Sulitlelma:

Totalt  besøk -Sulitjelma

Antall dager

Dagsgjennomsnitt:

Lokalet stengt  i  to måneder grunnet vedlikhold.

Totalt besøk  alle klubber:

Totalt antall dager:

Totalt  dagsgjennomsnitt:

Kommentar:
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3472

102

34

1098

69

16

323

44

7

4893

215
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2019 -  Enhet  Kultur.xlsx

R

300

20

32

8

4

1

475

1

35

45

1

22

154

1

200

10

3489

98

35

1385

63

22

540

65

8

5414
226
65

41
-300

-20

-32

-154

-1

-200

-10

-17

-1

-287

-217

«21

-521
—11
-42
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#206327 Fritidskortet Fauske

SKJEMAINFORMASJON

Søknadsid 206327

Utlysning Fritidskortet (pilot)

Skjematype Søknad om støtte - Pilot for fritidskortet - 2020

Opprettet 03.02.2020

Innsendt av TOM ERIK HOLTENG

Søkerorganisasjon Fauske kommune

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Kommunal forankring

Piloten er et samarbeid mellom staten og kommunen. Det er viktig at søknaden er forankret kommunalt og at kommunen er
innforstått med oppgavene og ansvaret som tilfaller kommunen i forbindelse med piloten.

Kommunen bekrefter
at søknader er
forankret på øverste
administrative og
politiske nivå i
kommunen

Ja

Tiltak og utfordringer

Kommunen bør se arbeidet med piloten i sammenheng med eventuelle andre eksisterende tiltak eller ordninger som skal bidra til
økt deltakelse blant barn og unge.

Gi en kort beskrivelse av eventuelle tiltak eller ordninger knyttet til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Fauske kommune har over flere år gjennomført tiltak rettet mot barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Noen eksempler er
Aktiv sommer og Sommerjobb for ungdom, som er gjennomført med støtte fra Bufdir. Målet med disse tiltakene har vært å legge til
rette for deltagelse for barn fra lavinntektsfamilier, samt skape arenaer for mestring og sosialt samvær.

I tillegg kommer andre tiltak som musikalene Grease og Ulven som settes opp av Kulturskolen i samarbeid med
ungdomsklubbene. Dette er tiltak som engasjerer mange av de som ellers faller utenom tilbudene vi har fra idrettslagene. En god
bredde i aktivitetstilbudet er viktig og kombinasjonen av idrettslag, kunst, sang, dans og teater kan motvirke utenforskap.

Har kommunen en
handlingsplan
knyttet til
lavinntektsfamilier?

Nei, men temaet er med i annen plan
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Beskriv kort utfordringer kommunen opplever særlig knyttet til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

For mange er kostnader med innkjøp av utstyr til aktiviteter som krever spesielle klær, sko eller annet utstyr en utfordring. Dette er
en barrière for mange lavinntektsfamilier. Kommunen ser derfor på verdien av å ta initiativ til flere byttekvelder i samarbeid med
lag og foreninger. På denne måten kan vi oppnå større spredning av pent brukt og fullt brukbart utstyr til flere. Målet er at
byttekvelder blir en naturlig arena for alle familier uavhengig av inntektsnivå. Kommunen jobber med å få vår egen utstyrssentral
bedre utrustet. På sikt vil en utstyrssentral kunne være med på å løse flere av de kostnadskrevende sidene ved fritidsaktiviteter.

For enkelte familier kan det også være en utfordring med å følge opp barna med kjøring til og fra aktiviteter, delta på dugnader og
foreldremøter. Dette tar vi på alvor og Fauske Frivillighetssentral har allerede tatt initiativ til å etablere et nettverk på tvers av alle
lag og foreninger for imøtekomme akkurat dette. Målet er at lag og foreninger skal ha en kontaktperson med spesiell
oppmerksomhet på nye medlemmer og deres foreldre. På denne måten kan man lettere settes i kontakt med andre foreldre for å
samkjøre henting og levering, ha en som spør om man skal gå på foreldremøte sammen og på andre måter jobbe for inkludering
av alle. Et alternativ til en slik ordning er Aktivitetsguider (som selv er minoritetsspråklige) etter modell fra Norges idrettsforbund og
Bodø idrettsråd.

Fra Ungdata-undersøkelsen for Fauske i 2019 har vi disse nøkkeltallene for ungdomsskole:
På Fauske har vi et bredt tilbud til barn og unge innenfor mange idretter, kunst og kultur. Likevel svarer 12 % av ungdommer at de
aldri har deltatt på en organisert fritidsaktivitet etter 10 år. I Fauske rapporterer ungdom også om en følelse av dårlig råd i familien
høyere enn landsgjennomsnittet og høyere enn snittet i Nordland (ikke mye høyere). Blant våre ungdommer sier 23 % at de
opplever følelse av ensomhet i stor grad. Å få barn og ungdom med på aktivitet vil vi kunne forebygge følelsen av ensomhet og
bidra til å bedre helsen til Fauskes barn og unge. Vi har mange som er veldig aktive, men vi ønsker å få med de som ikke benytter
seg av de tilbud som finnes.

Oppsummert ser det ut til at de som er aktive på Fauske har mye aktivitet, mens en stor del ikke har aktiviteter. Målet med skal
være å få økt deltakelsen i organisert aktiviteter, som omfatter både kunst, kultur og idrett. På lengre sikt vil økt aktivitet kunne ha
betydning for hvordan en vurderer sin egen helse (Fauske vurderer egen helse lavere enn landsgjennomsnittet).

Beskriv kort kommunens samarbeid med frivillig sektor knyttet til barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

Fauske kommune sin naturlige samarbeidspartner er Fauske frivilligsentral, som har utstrakt nettverk og samarbeid med
organisasjoner i hele kommunen. 

I tillegg har kommunen gjennom Kulturenheten godt samarbeid med mange lag og foreninger som fotballklubber, dans, korps,
svømmeklubb, ski osv. Det skrives partnerskapsavtaler med alle som får utbetalt kulturtilskudd fra kommunen. Det vil dermed
være mulig å legge føringer for hva lag og foreninger skal bidra med jobbe systematisk for å motvirke utenforskap og bidra til mer
inkludering.

BESKRIVELSE AV TILTAKET

Organisering og samarbeid
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Gi en beskrivelse av hvordan kommunen tenker å organisere prosjektet, hvem som skal involveres (etater/virksomheter)
og hvordan.

Det er Enhet barn og familie under samhandlingsområdet Oppvekst og kultur som står som søker, men vi vil ha et svært tett og
nært samarbeid med Fauske Frivilligsentral.

Styringsgruppe for tiltaket vil være Styringsgruppe Oppvekst og kultur. Styringsgruppe oppvekst/ kultur ledes av kommunalsjef for
samhandlingsområdet oppvekst/kultur. Enhetene innen oppvekst- og 
kulturområdet er representert ved enhetsleder i styringsgruppa, i tillegg til folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator.
Styringsgruppen arbeider for en sammenhengende og helhetlig tjeneste til barn, unge og familier. Arbeidet er innovativt og
langsiktig. Alle nye prosjekter innen samhandlingsområdet godkjennes av styringsgruppen. Styringsgruppa har 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.

Fra våren 2020 er kommunen tildelt prosjektmidler fra Bufdir over tre år til prosjektet TIMS Minoritet (ref 134288). Dette er et
foreldrestøttende tiltak med målgruppen minoritetsspråklige foreldre. Vi ser klare direkte sammenhenger mellom Fritidskortet og
prosjektet TIMS Minoritet.

TIMS inngår i Fauske kommunes satsing på foreldrestøtte, og er en forkortelse for «tidlig intervensjon – målrettet samhandling»,
en kommunal samhandlingsmodell for systematisk og langsiktig oppfølging av barn «i risiko». TIMS retter seg mot barn i alderen
0-12 år og er et tverrfaglig team. TIMS-teamet tilbyr refleksjonsmøter med skoler, barnehager og foreldre, for å sikre helhetlig
innsats og sette inn tiltak før mulige problemer får utviklet seg. TIMS er et samarbeid mellom familiesenter, barnevern,
PP-tjeneste, skole og barnehage.

Prosjektet TIMS Minoritet skal bidra til å videreutvikle TIMS-teamet med personell og kompetanse på minoritetsspråklige foreldre.
Over tid er det gitt tilbakemeldinger fra både barnehage og skole på behovet for bistand til å håndtere utfordringer knyttet til
målgruppen.

Vår tanke er å koble disse to prosjektene sammen. Vår prosjektmedarbeider i TIMS Minoritet er rekruttert internt fra kommunens
flyktningtjeneste og skal jobbe 50% i prosjekt og 50% i flyktningtjenesten. 

Et sentralt virkemiddel for å nå målsettinger i Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på, er etableringen av Familiens hus på Fauske.
Barnevern, Familiesenter (helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, familieveileder m fl.) og PPT
samlokaliseres i ett bygg med felles enhetsleder som også har ansvar for barnehagene. For Fauske kommune åpner dette en unik
anledning til å jobbe systemrettet for å nå forventningene til laget rundt barna og elevene. Familiens hus skal stå klart rundt
november 2020.

Stillingen i TIMS Minoritet er knyttet til Familiens hus, mens fritidskortet vil være knyttet til Fauske Frivillighetssentral. På denne
måten vil vi kunne oppnå et enda tettere samarbeid mellom kommunale tjenester og frivilligheten i kommunen.

Oppgi organisasjoner og aktører kommunen vil samarbeide med og hvordan.

Kommunens primære samarbeidspartner er Fauske Frivilligsentral. Gjennom dem vil kommunen nå ut til alle lag og foreninger i
kommunen. 

I løpet av høsten 2020 vil vi også jobbe for samarbeid med næringslivet med tanke på sponsormidler til utstyr og/eller
treneropplæring. Fauske Næringsforum vil være viktig samarbeidspartner ved at de har et bredt kontaktfelt mot alle
medlemsbedriftene sine.

Beskriv hvordan kommunen skal jobbe for å nå barn og unge som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Gjennom TIMS Minoritet vil vi nå ut til minoritetsspråklige foreldre. Vi ser på dette prosjektet som en "døråpner" for å nå ut til
denne målgruppen spesielt. Prosjektet Fritidskortet vil parallelt jobbe med å synliggjøre mulighetene som ligger i Fritidskortet ved å
informere alle som jobber i Familiens hus, i tillegg til å kunne delta på foreldremøtene ved alle skolene og i barnehagene.

Fauske Frivilligsentral jobber for å nå ut til alle lag og foreninger ved at styret i det enkelte lag/forening skal ha en kontaktperson
for nye medlemmer. 

Gjennom nettverket til Frivillighetssentralen, arbeidet med TIMS Minoritet og i Familiens hus, vil vi kunne nå ut til mesteparten av
familiene i kommunen og spesielt de i kommunen vi vet trenger ekstra oppfølging.

Medvirkning

Det er viktig at barn og ungdom involveres tidlig i utviklingsarbeidet.
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Beskriv kort hvordan kommunen vil involvere barn og unge.

Det vil være Ungdomsrådet som er kommunens naturlige samarbeidspartner. Ved å involvere ungdomsrådet vil vi kunne få deres
stemme med i prosjektet på et tidlig tidspunkt. Det vil være prosjektleders ansvar å skape medvirkning fra barn og ungdom, men i
forarbeidene før prosjektet er etablert ivaretas dette av Folkehelserådgiver og daglig leder ved Fauske Frivillighetssentral.

Utbetaling/digitale løsninger

Det forventes at kommunen bidrar til å finne gode løsninger for hvordan midlene til fritidskort skal forvaltes. En del av dette vil
være å se på ulike alternativer for utbetaling. Det er relevant å se på hvilke løsninger som allerede finnes.

Gi en beskrivelse av hvordan kommunen skal sikre at midlene går utelukkende til deltakeravgift for aktivitet for barn og
unge.

Vi ser på flere muligheter til å håndtere utbetalinger på, slik at midlene utelukkende går til deltageravgift:
Et alternativ er at vi har en tett dialog med lag og foreninger slik at det er de som sender regningen direkte til kommunen.
Administratoren som skal jobbe i prosjektet mottar faktura for deltageravgift fra lag/forening og utbetaler direkte, uten barn/foresatt
som mellomledd.

Et annet alternativ er at vi oppretter et eget kort av typen vi har til gavekort på kinobilletter. Dette er en ordning vi må se nærmere
på.

Et siste alternativ er at familier kommer til Familiens hus med fakturaen og kommunen utfører betaling.

Hvis kommunen har digitale løsninger/betalingssystemer som kan benyttes for tildeling av fritidskortmidler, gi en
beskrivelse. Hvis ikke, hvordan vil kommunen sørge for at midlene blir utbetalt?

Vi har en digital løsning for salg av kinobilletter og billetter til diverse arrangement i dag. Dersom denne løsningen kan brukes til
deltageravgifter, vil det være aktuelt.

BUDSJETT
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Midlene skal dekke aktivitet høst 2020 og vår 2021. Det er en kolonne for hvert halvår i budsjettet.  

Bufdir tildeler et tilskudd på mellom 800 og 1000 kr. per barn per halvår. Kommuner som stiller med lokal finansiering vil få mer
tilskudd per barn, enn kommunene som ikke stiller med lokal finansiering. Alle kommuner skal likevel i søke om 1000 kr. per barn
per halvår.Det er utarbeidet en oversikt som viser antall barn i målgruppen (6 til fylte 18 år) per. 1. juli 2019 med
kommuneinndeling per. 2020. Denne oversikten skal benyttes ved utregning, skjemaet finnes her: 
http://bufdir.no/tilskudd/filer/fritidskortbefolkning

I tillegg kan dere søke om inntil kr. 500 000 per halvår til administrasjon/utvikling av prosjektet.  

Bufdir vil kontrollere budsjettet opp imot egne beregninger. Ved avvik vil vi be om at kommunen justerer budsjettet sitt.  

Budsjettet skal være i balanse, det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd 

Inntekter: 

Tilskudd fra Bufdir: Dere skal føre opp totalsummen for antall barn i målgruppen (1000 kr. per barn per halvår) pluss søknadsbeløp
for administrasjon/utvikling per halvår. 

Lokal finansiering til deltakelse i aktivitet: Forsøkskommuner som stiller med lokal finansiering, vil tildeles en noe høyere statlig
finansiering enn de som ikke gjør det. Lokal finansiering kan være kommunale bidrag, midler fra lokalt næringsliv eller andre
givere. Kommunene velger selv hvordan den kommunale finansieringen fordeles på barna i målgruppen., f.eks. kan den benyttes
til å heve beløpet for utvalgte grupper. 

Utgifter:

Deltakelse i aktivitet som dekkes av tilskudd: Tilskudd fra Bufdir skal fordeles på budsjettpostene «Deltakelse i aktivitet som
dekkes av tilskudd» og «Administrasjonskostnader som dekkes av tilskudd.» 

Deltakelse i aktivitet som dekkes av lokal finansiering: Her oppføres samme beløp som under posten lokal finansiering til
deltakelse i aktivitet på inntektssiden. 

Eksempel

Oversikten viser at deres kommune har 750 barn i målgruppen. Kommunen bidrar med lokal finansiering i prosjektet. 

Inntekter: Det utgjør 750 000 kroner i aktivitetsmidler per halvår. I tillegg ønsker dere å søke om 400 000 kroner til administrasjon
per halvår. Dere skal føre opp 1 150 000 i budsjettposten "Tilskudd fra Bufdir" for hvert halvår. Beløpet som utgjør kommunens
finansiering føres opp under posten «lokal finansiering til deltakelse i aktivitet». 

Utgifter: Kommunen fører opp kr. 750 000 i posten «Deltakelse i aktivitet som dekkes av tilskudd» for hvert halvår. Kr. 400 000 i
administrasjonsmidler føres opp i posten «administrasjonskostnader som dekkes av tilskudd.» Beløpet som utgjør kommunens
finansiering føres opp under posten «deltakelse i aktivitet som dekkes av lokal finansiering» (samme beløp som er ført opp på
inntektssiden). 

Inntekter 2020 2021 Total

Tilskudd fra Bufdir (fritidskort og adm./utvikling) 1 775 000 1 775 000 3 550 000

Lokal finansiering til deltakelse i aktivitet 0 0 0

Delsum 1 775 000 1 775 000 3 550 000

Utgifter 2020 2021 Total

Deltakelse i aktivitet som dekkes av tilskudd 1 275 000 1 275 000 2 550 000

Administrasjonskostnader som dekkes av tilskudd 500 000 500 000 1 000 000

Deltakelse i aktivitet som dekkes av lokal finansiering 0 0 0

Delsum 1 775 000 1 775 000 3 550 000

Total 0 0 0

http://bufdir.no/tilskudd/filer/fritidskortbefolkning
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Hvordan skal kommunen benytte midlene til administrasjon/utvikling?

Vi ser på administrasjon og utvikling av midlene som en spesielt god mulighet til å jobbe enda mer målrettet mot utenforskap og
inkludering av flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Gjennom UngData-undersøkelsen 2019 vet vi at vi har behov for å få flere med
på fritidsaktiviteter. Undersøkelsen er fulgt og kartlagt over 3 perioder og har identifisert utenforskap som en av de største
risikofaktorene vi mangler kommunale virkemidler for å håndtere.

Den som engasjeres til å jobbe med prosjektet, vil i samarbeid med prosjektleder for TIMS Minoritet, være en nøkkelperson i å
drive informasjonsarbeid, bygge nettverk og skape gode relasjoner mellom innbyggere, lag/foreninger og kommunen. Vi er
ambisiøse og ønsker å se den administrative ressursen som et foreldrestøttende tiltak på lik linje med familieveileder og andre
fagpersoner i de kommunale tjenestene.

I tillegg har vi et ønske om å engasjere en eller helst flere med minoritetsbakgrunn for å sikre at vi får med oss unge jenter og
damer. De vi engasjerer kunne vi f eks. gitt trenerutdanning eller skolering i andre disipliner slik at vi sikrer oss videre drift.

Hva består den lokale finansieringsandelen av (kommunale midler, midler fra næringsliv osv.), og hvordan vil dere
fordele disse midlene på barna i målgruppen?

Fauske kommune er pr. 22. januar 2020 innmeldt i ROBEK-registeret. Dette medfører at kommunale midler er sterkt begrenset. Vi
ønsker likevel å jobbe for at barn og unge i kommunen får et godt tilbud om fritidsaktiviteter. Tiltaket med Fritidskortet med
tilhørende administrasjons-/utviklingsressurs er dermed av stor betydning for kommunen.

Fauske kommune bidrar ikke direkte med lokal finansiering, men indirekte har vi flere tiltak som bidrar inn mot visjonene til
Fritidskortet:
- Lag og foreninger som har tilbud til barn og unge betaler ikke leie i kommunale bygg/anlegg
- Kommunale vaktmestere og maskiner brukes til vedlikehold av anlegg
- Stillinger i Frivilligsentralen, Foreldrestøttekoordinator og Folkehelserådgiver bruker betydelig av arbeidstiden til å motvirke
utenforskap. 
- Alle lag og foreninger i kommunen får allerede i dag mye sponsormidler fra det lokale næringslivet. 

Vi vil også undersøke mulighetene til å få med NAV i prosjektet for å få flere tilrettelagte arbeidsplasser, og eller småprosjekt for å
lage filmsnutter til reklame for både bedrifter, lag og foreninger og kommunen generelt får en bedre markedsføring. Mange
ungdommer som ikke er i jobb, men som er digitalt flinke, kan dermed bidra med det de er god på, som et aktivitetskrav i en
avklaringsperiode.

KOMMENTARER OG BEKREFTELSE

Eventuelle vedlegg 0 vedlegg 

Eventuell kommentar

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja
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Nasjonale prøver 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nasjonale prøver 2019 tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
03.02.2020 Nasjonale  prøver 5. trinn 1431383 

03.02.2020 Nasjonale prøver 8. trinn 1431384 

03.02.2020 Nasjonale prøver 9. trinn 1431385 
 
Sammendrag: 
Hver høst gjennomføres nasjonale prøver i engelsk, lesing, og regning på 5. og 8. trinn. På 9. trinn 
gjennomføres nasjonale prøver i lesing og regning (ikke i engelsk). 
 
Nasjonale prøver i lesing og regning måler i hvilken grad skolen lykkes med å lære elevene 
grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar utgangspunkt i kompetansemålene 
for alle fag der lesing og regning er integrert, ikke bare i fagene norsk og matematikk. Prøvene i engelsk 
tar spesifikt utgangspunkt i kompetansemålene for dette faget.  
  
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om sine elevers grunnleggende ferdigheter i 
engelsk, lesing og regning. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering for 
elevene og kvalitetsutvikling i skolene. Grundig analyse av resultatene er en forutsetning for å avklare 
satsingsområder videre for å øke måloppnåelsen for den enkelte elev, skole og Fauske kommune.  
  
Resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene 
har. Resultatene må sees i sammenheng med annen relevant informasjon om elev, skole og kommune.  
 
 
Saksopplysninger: 
Nasjonale prøver gjennomføres kort tid etter at elevene har begynt i 5., 8. og 9. klasse. Prøvene lages ut 
fra kompetansemålene etter 4. og 7. trinn. Nasjonale prøver for 9. trinn er de samme som for 8. trinn, 
noe som gir gode muligheter for å se om elevene har forventet utvikling fra 8. til 9. trinn.  
  
Alle elever i Fauske sentrum går på Vestmyra skole fra de begynner i 5. klasse. Prøvene for 5. trinn er en 
indikator for hvordan skolene lykkes med å lære elevene på 1 - 4 trinn grunnleggende ferdigheter. 
Resultatene fra nasjonale prøver kan hentes ut for den enkelte klasse og elev. Fra høsten 2019 er det 
bare Finneid skole som er 1 - 4 skole i kommunen. Finneid skole får oversikt over hvordan deres 
avgangselever har prestert på nasjonale prøver, og kan dermed bruke resultatene for å utvikle egen 
praksis. I Sulitjelma og i Valnesfjord følger elevene samme skole hele skoleløpet. 
  



Resultatene fra nasjonale prøver hentes fra Skoleporten og kan presenteres på ulike måter. Vedlagte 
presentasjon viser den prosentvise fordelingen av elever innenfor hvert nivå. 5. trinn har tre nivå hvor 
nivå 3 viser høyest grad av grunnleggende ferdigheter. For 8. og 9. trinn er det 5 nivåer hvor nivå 5 er 
høyest. I vedleggene er Fauske kommune sammenlignet med Nordland fylke og nasjon.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
5. trinn: 
Resultatene for 5 trinn i lesing viser en svak forbedring av elever på nivå 1. Kommunen har fortsatt en 
større prosentandel elever på dette nivået enn nasjonen. Det er positivt at  kommunen ligger på 
landssnittet når det gjelder elever på nivå 3.  
 
I engelsk har kommunen den laveste prosentandel elever på nivå 1 sammenlignet med de siste 5 årene. 
Resultatene for kommunen viser en svak tilbakegang på nivå 3. 
 
Regning er det området kommunen presterer svakest sammenlignet med Nordland og nasjon. 
Resultatene i regning har for Fauske vært relativt stabile. 
 
8. trinn: 
For 8. trinn har resultatene i lesing vært nokså stabile over de siste 5 årene. Fauske kommune har 
prosentvis flere elever enn landsgjennomsnittet på de to laveste nivåene. Kommunen har ikke hatt 
større prosentandel på nivå 4 og 5 enn i 2019, og ligger her tett opp til Nordland. 
 
Også i engelsk har resultatene over tid vært relativt stabile i kommunen. Sammenligning med Nordland 
og nasjon viser at vi har få elever på de to øverste nivåene, mens avstanden er mindre for nivå 1 og 2. 
 
Tallene for regning viser at kommunen er nokså nært de vi sammenligner oss med når det gjelder nivå 4 
og 5. Også her ser vi at prosentandelen elever på nivå 1og 2 er relativt høy. 
 
9. trinn: 
Resultatene for  lesing på 9. trinn viser at Fauske er på høyde med Nordland og nasjon når det gjelder 
elever på nivå 1 og 2. Fauske har færre elever enn de vi sammenligner oss med på de høyeste nivåene. 
 
I regning har resultatene i kommunen variert noe fra å ligge nært nasjonalt nivå på nivå 1 og 2, til noe 
under. Prosentandel elever på nivå 4 og 5 ligger nært Nordland. Sammenligner vi resultatene for 8. og 9. 
trinn har elevene i Fauske en forventet faglig progresjon. 
 
For elevenes muligheter til å mestre  videre skolegang er grunnleggende ferdigheter viktig. Fauske 
kommune jobber kontinuerlig for å heve elevenes ferdighetsnivå. Nasjonale prøver er således et viktig 
målepunkt, men måler samtidig bare en liten del av det elevene i skolen skal lære.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Orienteringssak ressurstildeling skole skoleåret 2020-2021 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Vedlegg: 
10.02.2020 arbeidstidsavtalen-sfs-2213-01.01.2020-31.12.2021 1433352 

10.02.2020 ressursfordeling skole 2020-21 1433353 

10.02.2020 oversikt oppgaver rektor skoleåret 2019-20 1433354 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune innførte ny modell for ressurstildeling skole skoleåret 2019-2020 j.fr. vedtak  K-sak 
98/18.  
 
Ressursene til skole har de siste årene vært tildelt ut fra ulike modeller. Kommunens ramme til drift av 
skole, henger tett sammen med overføringer basert på demografi i kommunen. Nedgang i bosetting i 
aldersgruppen 6-16 år påvirker rammeoverføringen direkte. Det er ønskelig å ha en modell som også tar 
høyde for den demografiske variasjon til elever i grunnskolealder, på samme tid som lov-, særavtaler og 
formkrav oppfylles.   
 
Saksopplysninger: 
Rammene for skolesektoren vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år. For skoleåret 
2020-21 er det vedtatt en reduksjon i rammen på 11,7 årsverk.  
Reduksjon henger sammen med både kommunens økonomiske situasjon, på samme tid som den også 
tar høyde for reduksjon i elevtallet. Estimert tall for skoleåret 2020-21 er 988 elever.  
 
Oversikt over elevtallet de siste årene viser en negativ utvikling i elevtallet totalt sett: 

Skoleår  1.-7.trinn 8.-10.trinn 1.-10.trinn  
2020-21 680 308 988 
2019-20 689 325 1014 
2018-19 701 341 1042 
2017-18 705 336 1041 
2016-17 752 324 1076 

 
Fra og med skoleåret 2019-20 ble det innført lærernorm for lærertetthet i ordinær undervisning 
(gruppestørrelse 2) på skolenivå. Lærernormen innebærer at gruppestørrelse 2 er 15 elever på 1-4. trinn 
og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i 
ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke er 
regnet med. 
 



For inneværende skoleår er det følgende status i forhold til lærernormen (tall i parentes gjelder 
skoleåret 2018-19):  
 
 
 

 1.-4.trinn 5.-
7.trinn 

8.-
10.trinn 

Vestmyra  10,1 
(9,1) 

12,9 
(13,2) 

16,2 
(15,1) 

Sulitjelma  7,7 
(3,3) 

3,2 
(4,0) 

7,3 
(6,0) 

Valnesfjord  13,1 
(13,3) 

14,7 
(16,0) 

17,6 
(14,5) 

Finneid  13,0 
(12,0) 

  

 
 
I tillegg til at ressursene til skole skal dekke normkrav, skal de også dekke krav i forhold til SFS 2213, 
særavtale for undervisningspersonalet (se vedlegg 1). Særavtalen regulerer arbeidstid for 
undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring.  
Denne skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til 
elevene blir best mulig. 
 
Gjeldende ressursfordelingsmodell mellom skolene tar inn over seg lov og formkrav ved fordeling av 
ressursene. (se vedlegg 2)  
 
Grunnressursen dekker en lærer pr ordinær undervisningstime pr klasse uavhengig av klassestørrelse. 
For Sulitjelma dekker grunnressursen undervisningstid beregnet ut fra fådelt fordeling.  
 
Styrkingsressursen dekker normkrav i forhold til gruppestørrelse 2 og skal også bidra til tidlig innsats, 
intensiv opplæring, mulighet for klassedelinger mv. Styrkingsressursen beregnes ut fra elevtall, og tar 
således inn over seg variasjoner fra år til år.  
 
Ressurs avsatt til byrdefull undervisningssituasjon og rådgiverressurser er beregnet ut fra punkt 7 i SFS 
2213. Livsfasetiltak er hjemlet i punkt 6 i SFS 2213.  
 
NoA ressurs dekker elevenes rett til særskilt språkopplæring. Elever i grunnskolen med annet morsmål 
enn norsk og samisk kan ha rett til særskilt språkopplæring. Det står i opplæringsloven § 2-8. Særskilt 
språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig 
fagopplæring. Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring 
i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på to språk. 
En minoritetsspråklig elev har rett til særskilt norskopplæring frem til eleven har tilstrekkelige 
ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven rett til 
morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, i tillegg til særskilt norskopplæring. 
 
Spes.ped ressursen dekker rettigheter hjemlet i opplæringsloven § 5-1, i tillegg går noe av ressursen til 
oppfølging av barn som har rett til helsehjelp i skolen.  
 
I stortingsmelding 6 tidlig innsats, fremlagt 08/11 2019, er det foreslått å innføre en plikt for 
kommunene til å sørge for at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i begynneropplæring på 1.–4. 
trinn innen 2025. Deler av denne ressursen er synliggjort i modellen.  



 
I modellen fremkommer det hvor stor ressurs som er beregnet til drift av SFO ved den enkelte skole.  
 
Ledelsesressursen som er avsatt skal sikre at læreplan og opplæringsloven følges, i tillegg til alt øvrig 
lovverk som et forvaltningsorgan må sikre. Det nevnes bl.a. arbeidsmiljø, miljørettet helsevern for 
skolen, offentlighetslov, forvaltningslov, sikring av GDPR, samarbeid med øvrige tjenester mv. (se 
vedlegg 3 for presisering av oppgaver)  
 
Et av satsningsområdene i kommunens strategiplan for skole, er utvikling av digitale ferdigheter for 
elevene. Det er av betydning at satsningen følges systematisk opp. I modellen er det derfor synliggjort 
avsatt ressurs til dette arbeidet. Ressursen skal brukes både i direkte elevrettet arbeid, sikre oversikt 
over pedagogisk programvare og lisenser, opplæring av ansatte i skolen, samt utvikle og følge opp en 
samordnet plan for IKT satsningen i Fauskeskolen.  
 
Kommunens økonomiske situasjon viser at det ikke er rom for å avsette ressurser til oppstart av 
alternativt grunnskoletilbud (Alternativt Skoletilbud i Fauske) for skoleåret 2020-21.   
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Skolene i Fauske har vært gjennom en omfattende strukturendring de siste årene, i tillegg til reduksjon i 
elevtall og nedtrekk i ressurser totalt sett. Selv om sammenligninger med andre kommuner og landet for 
øvrig kan vise at vi fortsatt ligger noe over gjennomsnittet i forhold til lærertetthet, oppleves nok 
endringene som utfordrende for dem som står i førstelinjen daglig.  
 
Høsten 2020 innføres ny lærerplan i grunnskolen, som skal implementeres fra 1.-9.klasse. For 10. klasse 
skjer innføringen fra skoleåret 2021-22.  I tillegg følger skolene opp vedtatt strategiplan for 
Fauskeskolen.  
Det er av betydning at skolene nå får satt ny organisasjon, gjennom samarbeid om ny læreplan og bruk 
av utviklingstiden til å bygge opp robuste profesjonsfellesskap som utvikler skolene til det beste for 
elevenes utbytte, læring, trygghet og trivsel.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal 
grunnopplæring 
 
 
1.  Hjemmelsgrunnlag m.v. 
Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 4-3. 
Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er 
regulert i denne avtale. 
 

2.  Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 
Særavtalen regulerer arbeidstid for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring 
og voksenopplæring. Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2020 til 31.12.2021. 
 
Særavtalen må sies opp skriftlig med minst tre måneders varsel før utløpstid. Dersom avtalen ikke er 
sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme 
gjensidige oppsigelsesfrist. 
 
Partene er enige om at en eventuell uenighet i forbindelse med reforhandling av avtalen kan bringes 
inn i Hovedtariffoppgjøret pr. 01.05.2022. 
 

3.  Innledning 
Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at 
opplæringstilbudet til elevene blir best mulig. Lærerne har ansvar for å bidra til en positiv 
samhandlingskultur og samarbeide slik at målsettingene i lov, fag- og læreplaner samt lokale mål kan 
bli realisert. 
 
Skoleleder spiller en helt sentral rolle for lærings-, utviklings- og utdanningsarbeidet. Anerkjennende 
og forpliktende samspill mellom skoleeiere, andre ledere, tillitsvalgte, kollegiet og støttetjenester er 
nødvendig for at man sammen kan bidra til god utdanningsledelse. 
 
Tillitsvalgte og ledelsen har, gjennom lokale prosesser et særskilt ansvar for å realisere en 
utdanningsledelse som fremmer læringsarbeidet. God samhandling på alle nivåer og systematisk 
samarbeid mellom lærerne er viktig for å kunne utvikle skolen. Dette må legges til grunn i prosesser 
for å ivareta den enkelte skoles behov for organisering av arbeidstiden. 
 

4.  Arbeidsåret 
Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer (1650 timer for 
lærere som er 60 år og eldre). 
 
a. Arbeidsårets lengde for lærerne fastsettes etter forhandlinger mellom partene lokalt og med 
utgangspunkt i elevenes skoleår slik dette er fastsatt av kommunen/fylkeskommunen + 6 dager som 
ligger inne med 7,5 timer pr. dag. Forhandlingene føres enten på den enkelte skole eller på 
kommune-/fylkeskommunenivå. Det skal tas særlig hensyn til tid til planlegging, evaluering, 
kompetanseutvikling, samarbeid med kolleger m.m. 
 
Dersom de lokale parter ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for sentrale 
bistandsforhandlinger som fastsetter endelig løsning.  
 
b. I tillegg kan partene på skolenivå bli enige om å avsette inntil 4 dager til lærernes for- og 
etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring som med fordel kan skje i et samarbeid med 
kolleger. 



5.  Arbeidstid 
5.1. Organisering av arbeidstiden 
Arbeidstid på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. Arbeidstiden på skolen kan 
maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke og fremkommer av oversikt med start og 
sluttidspunkt som angir arbeidstid på skolen den enkelte dag og/eller uke for den enkelte lærer.  
 
Det skal tas utgangspunkt i skolens og lærerens behov – herunder tid til for- og etterarbeid og de 
fysiske arbeidsforholdene på skolen. Arbeidstiden på skolen benyttes først og fremst til undervisning, 
annet elevrettet arbeid, for- og etterarbeid og faglig ajourføring både individuelt og i samarbeid med 
kolleger i team, avdelinger, grupper e.l., samt kontakt med foresatte og samarbeidsinstanser. Skolens 
ledelse har et ansvar for å legge forholdene til rette for samarbeidet.  
 
Det overordnede målet er å sikre kvalitet i undervisningen. Godt samarbeid mellom skoleleder og 
tillitsvalgt er en forutsetning for å få dette til.  
 
Dersom partene ikke kommer fram til noe annet kan forhandlingene om arbeidstiden på skolen ta 
utgangspunkt i følgende tabell: 

 
Gjennomsnittlig 

arbeidstid på skolen 
pr. uke i elevenes 

skoleår 

Arbeidstid på skolen gitt 
arbeidsår på 38 uker + 6 

dager 

Arbeidstid på skolen 
som avsettes til 

undervisning, for- og 
etterarbeid og faglig 

ajourføring 

Arbeidstid utenom 
skolen 

gitt arbeidsår på 38 uker 
+ 6 dager 

Gjennomsnitt 37,5 t 1470 1200 217,5 

Gjennomsnitt 35 t 1375 1150 312,5 

Gjennomsnitt 33 t 
på barnetrinnet 

1300  387,5 

Gjennomsnitt 31 t 
på ungdomstrinnet 

1225  462,5 

Gjennomsnitt 29 t 
i videregående 
opplæring 

1150  537,5 

 
Ved uenighet om hvilken løsning som skal velges, sendes tvisten inn til de lokale parter i 
kommunen/fylkeskommunen. Hvis partene på kommune/fylkeskommunenivå ikke blir enige, gjelder 
det forslaget med minst omfang av arbeidstid på skolen. Resultatet må ikke ligge under tabellens 
rammer for det aktuelle skoleslag. 
  

5.2. Oversikt/plan 
Læreren skal ha en oversikt med angivelse av arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Start- og eller 
sluttidspunkt for arbeidstiden kan endres med minst to ukers varsel, med mindre kortere frist er 
avtalt med tillitsvalgte eller med den enkelte lærer. 
 
Oversikten skal også vise når undervisningstiden er lagt og regelmessige møter. Oversikten settes 
opp av rektor etter samtale med læreren. Læreren kan la seg bistå av sin tillitsvalgte. Oversikten bør i 
utgangspunktet gjelde for et halvår av gangen.  
 
Innenfor arbeidstiden på skolen legges tid til undervisning slik den framkommer som årsrammer for 
det enkelte fag i vedlegg 1. Årsrammene for undervisning kan endres ved partsenighet. 
 
Lærerne spiser og har nødvendig pausetid innenfor arbeidstiden på skolen. 
 



Den delen av årsverket som ikke forutsettes utført som arbeidstid på skolen, disponeres av den 
enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. 
 
Fast overtid kan avtales for en kortere eller lengre periode ved at årsrammen for undervisningstid 
økes. Overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen for undervisning er økt med.  
Pålagt arbeid ut over oppsatt oversikt/plan, eller oversikter/planer som overstiger grensene for 
maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring 
 
5.3. Andre arbeidsoppgaver  
Undervisningstiden kan etter avtale mellom den enkelte lærer og rektor reduseres for at læreren skal 
kunne utføre andre arbeidsoppgaver i tilknytning til undervisningen. 
 
Gis læreren andre arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i undervisningstiden, reduseres 
arbeidstid som disponeres av læreren utenfor arbeidstiden på skolen med den samme prosentandel 
som undervisningen er redusert. Arbeidstid på skolen utvides med det samme antall timer 
arbeidstiden utenfor skolen er redusert med. Dersom grensen for maksimal ukentlig arbeidstid på 
skolen overskrides, utvides arbeidsåret for den aktuelle læreren. 
  

6.  Livsfasetiltak 
Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det første 
yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. 
 
Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det 
kalenderåret de fyller 57 år. 
Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det 
kalenderåret de fyller 60 år. 
 
Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og 
faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.  
 
Overgangsordninger: 
Lærer som er født i 1962 eller tidligere kan velge om de vil følge gammel eller ny ordning. Læreren har 
ikke rett til å gå over fra gammel til ny ordning eller omvendt, når de har begynt å benytte seg av 
tiltaket. 
 

7.  Tidsressurser 

7.1. Bestemmelser om tidsressurser på barnetrinnet 
a) Tidsressurspott 

Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔ 
årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole. 
 
Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole. Ved partsenighet på kommunalt nivå kan 
ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. 
 
Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette 
gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde 
kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av 
undervisningsoppgaver. 
 
 

                                                                        
 Årsrammetimer her er i 60/45 minutter enheter 



b) Kontaktlærertjeneste for elevene 
Lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for 
undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. 
 
c) Kontaktlærer for elevråd i grunnskolen 
Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet, skal ha redusert årsrammen for 
undervisning. Omfanget fastsettes lokalt. 
 
7.2. Bestemmelser om tidsressurser på ungdomstrinnet 

a) Det avsettes 57/76 årsrammetimer pr. opprettet gruppe (maks 30 elever) på ungdomstrinnet. 
Ressursene forutsettes nyttet blant annet til sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning, kontaktlærer 
elevråd og eventuelt lokalt opprettede funksjoner. Årsrammetimene som skal avsettes etter 
bokstavene d), e) og g) under, hentes fra ressursen i bokstav a). 
 
b) Tidsressurspott 
Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔* 
årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole/enhet i voksenopplæringen. 
 
Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på kommunalt nivå kan 
ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. 
 
Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette 
gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde 
kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av 
undervisningsoppgaver. 
 
c) Kontaktlærertjeneste for elevene 
Lærere i grunnskolen som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for 
undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. 
 
d) Sosiallærer/rådgiver i ordinær grunnskole 

På den enkelte skole avsettes minimum 28,5/38 årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av 
et årsverk til lærere som utfører sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning på ungdomstrinnet. 
 
e) Sosiallærer/rådgiver ved egne skoler for spesialundervisning og ved skoler ved sosiale og 
medisinske institusjoner 
Lærer som utfører sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning for elever på ungdomstrinnet, får redusert 
årsrammen for undervisning med inntil 57/76* årsrammetimer pr. 6 elever. 
 
f) Voksenopplæring 
Der det er opprettet lokale funksjoner for kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver i voksenopplæringen, 
gis redusert undervisningstid etter reglene for det skoleslag det undervises i. 
 
g) Kontaktlærer for elevråd i grunnskolen 
Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet, skal ha redusert årsrammen for 
undervisning. Omfanget fastsettes lokalt. 
 
 
 

                                                                        
 
 Årsrammetimer her er i 60/45 minutter enheter 



7.3. Bestemmelser om tidsressurser i videregående opplæring 
a) Tidsressurspott 
Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔* 
årsrammetimer per elev ved den enkelte skole/enhet i videregående opplæring. 
Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på fylkeskommunalt 
nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. 
 
Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette 
gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde 
kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved tilpasse fordeling av 
undervisningsoppgaver. 
 
b) Kontaktlærertjeneste for elevene 
Lærere i videregående opplæring som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert 
årsrammen for undervisning med minimum 28,5/38* årsrammetimer. 
 
c) Rådgiver i videregående opplæring 
På den enkelte skole avsettes minimum 28,5/38* årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av 
et årsverk til lærere som utfører rådgivning. 
 
d) Prosedyre ved krav om nye eller endrete årsrammer i fag 
Forhandlinger om nye eller endrete årsrammer opptas etter krav fra en av partene. Til vanlig vil dette 
være i forbindelse med nye/endrede læreplaner i fagene. Bestemmelsen hjemler ikke adgang til å 
foreta andre endringer i avtalen. 
 

8.  Skoleledelse 
8.1. Årsverket 
Skoleledere har et netto årsverk på 1687,5 timer med arbeidstid på 37,5 timer pr. uke i 45 uker. 
Ledere som har undervisningsplikt som del av stillingen sin, legger denne undervisningen inn i 
ordinær arbeidstid. Fordeling av ledelsesoppgaver og eventuelle undervisningsoppgaver drøftes på 
den enkelte skole. 
 
Årsverket for skoleledere med tillagt undervisning kan etter avtale med arbeidsgiver komprimeres 
der dette anses hensiktsmessig. 
 
8.2. Ledelsesressurs 
Kommunen/fylkeskommunen fastsetter, etter drøfting, samlet ledelsesressurs ved den enkelte skole. 
I utgangspunktet videreføres ledelsesressursen fra foregående skoleår som et minimum. Ved nye 
skoler eller ved større endringer i elevtall/undervisningsomfang eller andre vesentlige driftsmessige 
forhold, fastsettes ledelsesressursen med utgangspunkt i sammenlignbare skoler. 
 
I grunnlaget for drøftingene om å øke ledelsesressursen, bør det tas hensyn til lokal styringsstruktur 
og delegering, og videre det behovet for styrking av pedagogisk og administrativ ledelse som følger 
av et mer rammepreget avtaleverk og de nasjonale føringene som er lagt for endringer i 
grunnopplæringen. 
 
Ansatte i lederstillinger skal minst avlønnes med den årslønn vedkommende ville vært garantert i en 
undervisningsstilling. 
 
 
 



9.  Diverse bestemmelser 
9.1. Godtgjøring for funksjoner 
Undervisningspersonale som tillegges midlertidige funksjonsoppgaver, kan gis et kronetillegg pr. 
år/måned så lenge de har slike oppgaver.  
Slik godtgjøring kommer i tillegg til vedkommendes personlige lønnsfastsetting. 
 
Godtgjøring for funksjonsoppgaver fastsettes i forhandlinger som kan delegeres til skolene når 
partene er enige. 
 
Godtgjøring for kontaktlærertjeneste er minimum kr. 12 000 pr. år. 
Rådgiver-/sosiallærertjeneste godtgjøres med minimum kr. 12 000 pr. år. 
Godtgjøring for lokalt oppretta funksjoner fastsettes lokalt. 
 
Godtgjøringen følger den enkelte arbeidstaker så lenge vedkommende har funksjonsoppgavene. Ved 
endring i funksjonsoppgavene eller skifte av innehaver, forhandles det om eventuelle endringer i 
godtgjøringen. 
 
Ved uenighet om fastsetting/endring av funksjonsgodtgjøringen gjelder: 
Ved endring eller oppretting av nye funksjoner vedtas arbeidsgivers siste tilbud. 
Ved skifte av innehaver (uten endringer) videreføres tidligere godtgjøring. 
Tilleggene er pensjonsgivende. 
 
9.2. Stillingsvern 
Det personell i videregående skole som var tilsatt i uoppsigelig stilling pr. 01.08.99 da Opplæringslova 
ble iverksatt, kan ikke sies opp, men har plikt til å gå over i annen stilling dersom en skole blir 
innskrenket, omorganisert eller nedlagt. Overføring skal så vidt mulig skje til stilling som krever de 
samme faglige kvalifikasjoner. Vedkommende beholder lønn og de øvrige økonomiske rettigheter 
som er opparbeidet på overføringstidspunktet, men følger for øvrig de vilkår som gjelder den nye 
stillingen. 
 
9.3. Utbetaling av lønn 
Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og 
variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig. 
I særskilte tilfeller kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønn utbetalt på forskudd. Det skal inngås 
skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen. 
Arbeidstakere tilsatt for 1 måned eller mindre godtgjøres med timelønn. Arbeidstakere tilsatt for mer 
enn 1 måned, godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i timelønnet stilling går over til 
månedslønn etter mer enn 1 måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til delstilling 
godtgjøres med ordinær timelønn. 
 
9.4. Lønnstrekk 
Lønnstrekk for fravær foretas etter vanlige regler ut fra stillingsstørrelse og det antall dager fraværet 
gjelder. For kortere fravær trekkes ordinær timelønn innenfor den tid som ligger i arbeidsplanen til 
den enkelte. 
  



Vedlegg 1 til SFS 2213 

 

Undervisningstid – grunnskolen 
 

Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.  
Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter. 
  

Trinn Årsramme 

 

Barnetrinnet 741/988 

 Alle fag 

Ungdomstrinnet 606/808 

 Norsk 

 Samisk som førstespråk 

 Tegnspråk som førstespråk 

 Norsk fordypning 

 Tegnspråk fordypning 

 635/847 

 Engelsk  

 Engelsk fordypning 

 Mat og helse 

 664/885 

 Øvrige fag 

 711/948 

 Kunst og håndverk 

 Kroppsøving 

For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver 
m.fl., brukes årsrammene 741/988 på barnetrinnet og 664/885 på ungdomstrinnet. 
 
Valgfag i grunnskolen har årsramme som for Øvrige fag.  
 

  



Undervisningstid – videregående opplæring 
 

Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.  

Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter. 

  

Årsramme 642/856    Årsramme 569/759   

Felles programfag Utd.program Trinn  Fellesfag Utd.program Trinn 

 Rest. og mat Vg1  Rel/etikk Idrett Vg3 

 Bygg og anl. Vg1  Rel/etikk MDD Vg3 

 Design og hå Vg1  Rel/etikk Stud.spes Vg3 

 Naturbruk Vg1     

Årsramme 635/847    Årsramme 554/739   

Fellesfag Utd.program Trinn  Fellesfag Utd.program Trinn 

Kroppsøv. Stud.spes Vg1  Samf.fag* Yrkesfag Vg2 

Kroppsøv. Stud.spes Vg2  Samf.fag* Idrett Vg2 

Kroppsøv. Stud.spes Vg3  Samf.fag* MDD Vg2 

Kroppsøv. Yrkesfag Vg1  Samf.fag* Stud.spes Vg1 

Kroppsøv. Yrkesfag Vg2  Naturfag* Stud.spes Vg1 

Felles programfag Utd.program Trinn  Naturfag* Yrkesfag Vg1 

 Naturbruk Vg2  Naturfag* Yrkes/På Vg3 

 Rest. og mat Vg2  Naturfag* Idrett Vg1 

 Rest. og mat Vg3  Naturfag* MDD Vg1 

 Bygg og anl. Vg2  Fremmedspråk Stud.spes Vg1 

 Bygg og anl. Vg3  Fremmedspråk Idrett Vg1 

 Design og hå Vg2  Fremmedspråk MDD Vg1 

 Design og hå Vg3  Historie Idrett Vg2 

 Tekn/ind.prod Vg1  Historie MDD Vg2 

 Tekn/ind.prod Vg2  Historie Stud.spes Vg2 

 Tekn/ind.prod Vg3  Geografi Idrett Vg2 

Årsramme 607,5/810    Geografi MDD Vg2 

Felles programfag Utd.program Trinn  Geografi Stud.spes Vg1 

 Helse/sos Vg1  Historie Yrkes/På Vg3 

 Helse/sos Vg2  Historie Idrett Vg3 

 Helse/sos Vg3  Historie MDD Vg3 

 Elektrofag Vg1  Historie Stud.spes Vg3 

 Naturbruk Vg3  Felles programfag Utd.program Trinn 

Årsramme 583,5/778     Formgiv Vg1 

Felles programfag Utd.program Trinn   Idrett Vg1 

 Elektrofag Vg2   Serv/samf Vg2 

 Elektrofag Vg3   Serv/samf Vg3 

 Serv/samf Vg1   Med./komm Vg2 

 Med./komm Vg1     

 MDD Vg1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer. 



Årsramme 525/700   

Felles programfag Utd.program Trinn 

Norsk* Yrkesfag Vg1  Årsramme 496/661   

Norsk* Yrkesfag Vg2  Fellesfag Utd.program Trinn 

Samisk 1. spr. Stud.spes Vg1  Norsk* Stud.spes Vg1 

Samisk 2. spr. Stud.spes Vg1  Norsk* Idrett Vg1 

Engelsk* Stud.spes Vg1  Norsk* MDD Vg1 

Engelsk* Yrkesfag Vg1  Fremmedspråk Stud.spes Vg2 

Engelsk* Yrkesfag Vg2  Fremmedspråk Stud.spes Vg3 

Matematikk* Stud.spes Vg1  Fremmedspråk Idrett Vg2 

Matematikk* Yrkesfag Vg1  Fremmedspråk Idrett Vg3 

Matematikk* Idrett Vg1  Fremmedspråk MDD Vg2 

Matematikk* MDD Vg1  Fremmedspråk MDD Vg3 

Engelsk* Idrett Vg1  Matematikk Yrkes/På Vg3 

Engelsk* MDD Vg1  Matematikk Idrett Vg2 

Valgfrie programfag Utd.program Trinn  Matematikk MDD Vg2 

Ant.spr. og ku. Stud.spes Vg2  Matematikk  Stud.spes Vg2 

Kultur/komm Stud.spes Vg2  Valgfrie programfag Utd.program Trinn 

Kultur/komm Stud.spes Vg3  Engelsk  Stud.spes Vg2 

Info.tekn. samf.  Stud.spes Vg2  Engelsk  Stud.spes Vg3 

Info.tekn. samf. Stud.spes Vg3  Latin/Gresk Stud.spes Vg2 

Ma/str/led Stud.spes Vg2  Latin/Gresk Stud.spes Vg3 

Psykologi Stud.spes Vg2  Hist/filosofi Stud.spes Vg2 

Psykologi Stud.spes Vg3  Hist/filosofi Stud.spes Vg3 

Reiseliv og språk Stud.spes Vg2  Entr./bedriftsu. Stud.spes Vg2 

Reiseliv og språk Stud.spes Vg3  Entr./bedriftsu. Stud.spes Vg3 

Rettslære Stud.spes Vg2  Nær.øk Stud.spes Vg2 

Samf.øk Stud.spes Vg2  Nær.øk Stud.spes Vg3 

Samf.øk Stud.spes Vg3  Medie/info Stud.spes Vg2 

Info.tekn. Stud.spes Vg2  Medie/info Stud.spes Vg3 

Info.tekn. Stud.spes Vg3  Ma/str/led Stud.spes Vg3 

Felles programfag Utd.program Trinn  Rettslære Stud.spes Vg3 

 Idrett Vg2  Pol/samf Stud.spes Vg2 

 Idrett Vg3  Pol/samf Stud.spes Vg3 

 MDD Vg2  Matematikk  Stud.spes Vg2 

 MDD Vg3  Matematikk  Stud.spes Vg3 

 Formgiv Vg2  Geofag 1/2 Stud.spes Vg2 

 Formgiv Vg3  Geofag 1/2 Stud.spes Vg3 

 Med./komm Vg3  Fysikk  Stud.spes Vg2 

Årsramme 466,5/622    Fysikk  Stud.spes Vg3 

Fellesfag Utd.program Trinn  Kjemi  Stud.spes Vg2 

Norsk* Stud.spes Vg2  Kjemi  Stud.spes Vg3 

Norsk* Stud.spes Vg3  Bio  Stud.spes Vg2 

Samisk 1. spr. Stud.spes Vg2  Bio  Stud.spes Vg3 

Samisk 1. spr. Stud.spes Vg3  Teknol/forsk Stud.spes Vg2 

Samisk 2. spr Stud.spes Vg2  Teknol/forsk Stud.spes Vg3 

Samisk 2. spr Stud.spes Vg3  Fremmedspråk Yrkes/På Vg3 

Norsk* Yrkesf/På Vg3     

Norsk* Idrett Vg2     

Norsk* Idrett Vg3     

Norsk* MDD Vg2     

Norsk* MDD Vg3     

 

* Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer. 



For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver 

m.fl., brukes årsramme 607,5/810.  

 

Undervisning av elever fra ulike utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer i 

samme undervisningstime 

Dersom en lærer skal ha undervisning i forskjellige utdanningsprogram/programfag og/eller 

opplæringsnivåer med ulike årsrammer for undervisning, skal laveste årsramme brukes. 

 

Prosjekt til fordypning 

Årsrammen for undervisning for prosjekt til fordypning er den samme som for felles programfag på 

gjeldende utdanningsprogram. Ved undervisning av en gruppe elever i prosjekt der målene i 

læreplanen er hentet fra flere utdanningsnivåer og/eller utdanningsprogram, gjelder laveste 

årsramme for undervisning. 

 
 



 

Vestmyra Valnesfjord Sulitjelma Finneid

Pedagogressurs 1.-4.trinn 8,12              4,08              1,60              5,15              

Pedagogressurs 5.-7.trinn 12,61            3,47              1,36              -                

Pedagogressurs 8.-10.rinn 15,50            4,25              1,68              -                

Styrking 1.-4. 3,91              1,60              0,44              2,62              

Styrking 5.-7. 5,38              1,45              0,24              -                

Styrking 8.-10 5,40              1,24              0,32              -                

Sum pedagog 50,91           16,09           5,63              7,78              

-                -                

Byrdefullressurs 1.-7.trinn 1,11              0,36              0,08              0,29              

Byrdefullressurs 8.-10.trinn 0,72              0,17              0,04              -                

Rådgiver/sosiallærerressurs 0,94              0,26              0,10              -                

-                -                

Estern finansiering (Røvika) 4,00              -                -                -                

NoA 3,00              -                -                -                

Lærerspesialist 1.-4.trinn 0,31              0,15              0,08              0,15              

Spes.ped ressurs 12,50            3,00              0,80              1,00              

Skolekuratur-miljøarbeider 2,00              -                -                -                

Rektor 2,00              1,00              1,00              1,00              

Inspektør 2,70              0,80              -                -                

Merkantil 2,30              1,00              0,20              0,65              

SFO leder 1,00              0,50              0,20              1,00              

SFO ressurs skoledager 2,97              1,10              0,10              2,31              

SFO ressus skolefrie dager 1,13              0,42              0,04              0,88              

Newton -                -                -                1,00              

Livsfasetiltak 57 år + 0,34              0,06              0,11              -                

Livsfasetiltak 60 år + 1,20              0,55              0,13              -                

Teamledere 1.-7.trinn 0,58              0,23              0,12              0,12              

Teamledere 8.-10.trinn 0,39              0,13              0,13              -                

Assistentressurs 1.-4. 3,69              1,51              0,41              2,48              

assistentressurs 5.-7. 2,69              0,72              0,12              -                

Assistentressurs 8.-10. 2,52              0,58              0,15              -                

Ressurs nyutdannede 0,06              -                -                -                

 IKT skole 0,80              0,10              0,05              0,05              

As iF -                -                -                -                Totalt 

Tildelte ressurser 99,86           28,74           9,48              18,71           156,79         

Arena lønnsark 2020 105,65 30,55 10,98 21,51 168,69

Differanse lønnsark - tildelt ressurs 5,79-              1,81-              1,50-              2,80-              11,90-           



Oversikt over Gjøremål fra Fauske kommune, 2019 - 2020
Frist Gjøremål

12.08.2019 Drøfte bruk av byrdefullressurs j.fr. sfs 2213 (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

J.fr. SFS 2213
Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔  årsrammetimer per elev ved den enkelte
grunnskole.

Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole. Ved partsenighet på kommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom
skoler/skolene.

Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon
av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde kan også ved partsenighet lettes ved å øke personaltettheten og derved
tilpasse fordeling av undervisningsoppgaver.

15.08.2019 Informasjonsmøte for alle lærerne (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

- Informasjon om kommunens satsingsområder
- Informasjon om skolens satsingsområder
- rutiner
- inspeksjonsrutiner og inspeksjonsplan
- gjennomgang av lærebøker og utstyr
- §9A
- §13-10, sjekkliste for forsvarlig system
- klagerett
- opplysningsplikt til barneverntjenesten
- opplysningsplikt til sosialtjenesten
- varslingsplikt i tilfeller hvor de mistenker at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæring*
- plikt for skolen til å samarbeide om individuell plan

* Mer om varslingsplikten, fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor må du sørge for at skolen har en implementert skriftlig rutine som sikrer at lærerne løpende vurderer om eleven har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
 
- Som rektor må du sørge for at lærerne vurderer om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte ved å gjøre tilpasninger innenfor den
ordinære opplæringen.

- Som rektor har du ansvar for at skolen så raskt som mulig setter inn tiltak som gjør at eleven får et tilfredsstillende utbytte av
opplæringen.
 
- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig rutine for vurdering av behov for spesialundervisning.
 
- Som rektor må du sørge for at alle lærerne er kjent med plikten til å melde fra til deg, og ha en rutine som beskriver når og hvordan
læreren skal melde fra om et mulig behov for spesialundervisning.
 
- Som rektor har du plikt til å sette i gang nødvendig undersøkelser for å finne ut om eleven har rett til spesialundervisning.
 
- Som rektor må du sørge for at skolen har en rutine for hvordan slike meldinger/henvendelser om behov for spesialundervisning skal
følges opp.

 

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Opplæringslova § 9-4: Lærebøker og andre læremiddel
Opplæringslova § 5-4: Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om
spesialundervisning
Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang
Opplæringslova § 15-3: Opplysningsplikt til barneverntenesta
Opplæringslova § 15-4: Opplysningsplikta til sosialtenesta
Opplæringslova § 15-5: Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan
Opplæringslova § 9-7: Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet
Opplæringslova § 15-8: Samarbeid med kommunale tenester
Opplæringslova § 1-4: Tidleg innsats på 1. til 4. trinn
Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder
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http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_10#%C2%A79-4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#%C2%A715-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#%C2%A715-4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_17#%C2%A715-5
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A79-7
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A715-8
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A71-4
http://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/
https://reflex.udir.no/egenvurdering/egenvurderingstema/Skoleleder/28/innhold


15.08.2019 Gjennomgang/revisjon av skolens ordensregler og tiltaksplaner (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Skolens planer gjennomgås og revideres av skolens ledelse og alle ansatte.
Samtlige ansatte skal kjenne til hva som står i skolens planer/rutiner.
Samtlige ansatte skal kjenne til aktivitetsplikten, og varsle rektor om de har mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø.
Planene gjennomgåes med foreldrerådene og elevråd når disse er opprettet.

- Ordensregler
- Tiltaksplan mot krenkende atferd (mobbing, mm.)
- Handlingsplan ved oppdaget krenkende atferd
- Handlingsplan for å håndtere krenkende atferd
- Inspeksjonsplan og inspeksjonsrutiner (som inkluderer handlingsplikten)
- Evt. sosialplan
- Evt. beredskapsplaner
- Evt. veiledere fra Utdanningsdirektoratet (f eks «Arbeid mot mobbing»)
- Evt. andre viktige styringsdokumenter for skolens arbeid med skolemiljøet
 

Opplæringslova § 8-1: Skolen
Forskrift Opplæringslova § 2-3: Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane
§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid
§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet
§ 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg
§ 9 A-10.Ordensreglement
Utdanningsdirektoratet - Læringsmiljø
Utdanningsdirektoratet: Beredskap og krisehåndtering
Rundskriv Udir-8-2014 - Ordensregler
Udir: Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a
Udir: Sjekkliste for ordensreglement
Rundskriv Udir-3-2017: Skolemiljø
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http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_9#%C2%A78-1
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-3
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-3
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-8
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-9
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-10
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/beredskap-og-krisehandtering/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Udir-4-2014-Systemrettet-arbeid-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/egenvurdering/sjekklister-basert-pa-funn-fra-tilsyn/sjekkliste---ordensreglement/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/


15.08.2019 Samtlige ansatte kjenner til loven om elevenes skolemiljø (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

§9A gjelder for skolen, skoleveien, SFO og leksehjelpordningen. Det kan også gjelde for omstendigheter utenom skoletiden hvis dette
gjør at en elev ikke har det trygt og godt på skolen (Utdanningsdirektoratet).

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.»

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.»

«Aktivitetsplikt

Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold,
diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

Alle som jobber på skolen skal varsle rektoren dersom de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnet tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt
skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

a. Hvilket problem tiltakene skal løse
b. Hvilke tiltak skolen har planlagt
c. Når tiltakene skal gjennomføres
d. Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
e. Når tid tiltakene skal evalueres

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.»

 

«Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev:

Dersom en som arbeider på skolen får mistanke eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenking som
mobbing, vold, diskriminering og trakassering skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeieren. Dersom det er en i
ledelsen ved skolen som står bak krenkingen skal skoleeieren varsles direkte av den som fikk mistanke eller kjennskap til krenkingen.
Undersøkelse og tiltak skal settes i verk straks.»

Ved å klikke på Fullfør på dette gjøremålet, blir det registrert at du har lest og forstått det som står her. Vennligst ta kontakt med rektoren
hvis det er noe her du ikke forstår.

Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Læringsmiljøsenteret: Verktøy i avdekking av mobbing
Sjekkliste skolens arbeid med elevens skolemiljø.docx

16.08.2019 Veiledning av nyutdannede lærere (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Skal veilede nye lærere
Gi informasjon om "alt som sitter i veggene"

Veiledning for nyutdannede lærere
Utdanningsdirektoratet: Veiledning av nyutdannede lærere
Utdanningsdirektoratet: Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?
veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole.pdf

19.08.2019 Gjennomgang rutiner sikkerhet på tur (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Skolen har rutiner for gjennomgang og ivaretakelse av sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og
med kollektivtransport, gjennomgås årlig
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20.08.2019 Leksehjelp er igangsatt (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Informasjon om leksehjelp sendes ut til alle foresatte. Kommunen/skolen bestemmer hvilke trinn som får tilbud om leksehjelp.

Leksehjelp tilbys fra 3.klasse

 

Opplæringslova § 13-7a: Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp
Udir: Informasjon om leksehjelp i grunnskolen

20.08.2019 oppdatere ansvarlige i Risk (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring, Skoleadministrasjon)

Gå gjennom risk manager og se at det er riktige personer som står som ansvarlige

20.08.2019 Årshjul for samarbeid med skolehelsetjenesten (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Lage årshjul sammen med helsesykepleiere på aktiviteter de skal delta på
* foreldremøte 1 trinn
* foreldremøte 5 trinn
* foreldremøte 8 trinn
avklare Planleggingsdager, samarbeidsmøter, temakvelder som helsesykepleier deltar på

 

21.08.2019 Informasjonshefte til foresatte (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Eksempler på informasjon:

- Tillatelse om bading, bilder hjemmeside, kjøring med privatbil, oppdaterte telefonnummer
- Ordensregler, klasseregler, konsekvenser ved brudd på reglene
- Underskrift ordensreglement (både kommunale og lokale)
- Informasjon om skolehelsetjenesten
- Informasjon om skolens rådsorgan og utvalg, evt med klassekontakter
- Skoleruta
- Kommunens satsingsområder, henvise til kommunens webside for planer og infohefte
- Rutiner ved fravær
- Rutiner for klagesaker
- Informasjon om fritak fra aktiv religiøs utøvelse (gudstjeneste++)
- Brukerundersøkelser dette året
- Rettigheter og plikter

 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Opplæringslova § 2-3a: Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Opplæringslova § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Opplæringslova § 2-15: Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Opplæringslova § 11-4: Foreldreråd ved grunnskolar
Forskrift Opplæringslova § 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande
opplæring
Forskrift Opplæringslova § 20: Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande
opplæring
Forskrift Opplæringslova § 2-3: Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane
§ 9 A-10.Ordensreglement
§ 9 A-11.Bortvising
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31.08.2019 Minoritetsspråklige elever - fatte vedtak (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Fra Utdanningsdirektoratet:

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelig kunnskap til å følge den vanlige
opplæringen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Kommunen/skolen skal kartlegge kunnskapene eleven har i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging
skal også utføres underveis i opplæringen for elever som får særskilt språkopplæring etter forskriftene, som grunnlag for å vurdere om
elevene har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Kommunen/skolen skal fatte enkeltvedtak om å begynne eller avslutte særskilt norsk- / morsmålsopplæring.

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Dersom hele eller deler
av opplæringen skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsettes i vedtaket om særskilt språkopplæring.

Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbud kan bare gjøres dersom dette er regnet for å være til beste for eleven. Opplæring i
særskilt organisert tilbud kan vare inntil to år. Vedtak kan bare gjøres for et år om gangen. I vedtaket kan det for denne perioden gjøres
avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette
leddet krever samtykke fra elev eller foresatte.

Elever i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, der det er fastsatt at eleven skal få hele eller deler av
opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden han eller hun er i innføringstilbudet. Mer info om
fritak fra vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever finnes i veilederen (se lenke under).

Som rektor må du i enkeltvedtaket om særskilt språkopplæring sikre:
at det fremgår hva slags særskilt språkopplæring eleven skal ha; særskilt norskopplæring, og/eller tospråklig faglig
opplæring/morsmål
at det står hvor mange timer med særskilt språkopplæring eleven skal ha
at det går frem hvilken læreplan i norsk som skal benyttes for eleven
at det beskrives hvor den særskilte språkopplæringen skal gis
at det beskrives hvordan opplæringen skal gis, herunder krav til kompetanse hos undervisningspersonalet
at det går klart fram hvordan den særskilte språkopplæringen skal organiseres
at det går klart fram dersom den særskilte språkopplæringen skal organiseres som et særskilt opplæringstilbud for nyankomne
elever (innføringstilbud), og at det er vurdert at innføringstilbud er til elevens beste
at det fremgår om det er innvilget eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen
at det fremgår om eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring i enkelte fag

Som rektor må du fatte enkeltvedtak om opphør av den særskilte språkopplæringen når det underveis vurderes at en elev kan overføres
til ordinær opplæring.
 

Forvaltningsloven Kap. V
Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
Forskrift Opplæringslova § 3-21: Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege
elevar som nyleg har kome til Noreg
Udir: Minoritetsspråklige elever

31.08.2019 Vedtak om skoleskyss er fattet (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Elever med lang eller farlig skolevei og funksjonshemmede elever har rett til gratis skyss.

Enkeltvedtak om skyss skal rette seg mot ein individuell elev. Det kan derfor ikkje gjerast enkeltvedtak om ein særskilt vegstrekning er
særleg farleg eller ikkje, utan å knytte vedtaket opp mot ein enkelt elev. Det kan heller ikkje gjerast enkeltvedtak for elevgrupper, då dei
individuelle vurderingane kan vere ulike og underlagt reglane om teieplikt. Dette betyr at også søknader om skyss skal vere individuelle.
Dette inneber at det er føresette eller eleven sjølv som eventuelt skal søkje om skyss.

Forvaltningsloven Kap. V
Opplæringslova § 7-1: Skyss og innlosjering i grunnskolen
Opplæringslova § 7-3: Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke
Opplæringslova § 7-4: Reisefølgje og tilsyn
Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss
Retten til skyss Udir-2-2019

31.08.2019 Samtlige foreldre og elever har fått beskjed om rettighetene i §9A (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Videregående, , )

«Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene i §9A. Skolene skal også informere om
aktivitetsplikten etter §9A-4 og §9A-5 og om anledning til å melde saker til Fylkesmannen etter §9A-6.» 

Opplæringslova § 9A-9: Informasjonsplikt og rett til å uttale seg
Udir.: Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
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31.08.2019 Planlegge og gjennomføre skilssmissegrupper (Barnetrinn)

Gjennomføres i samarbeid med helsesykepleier

01.09.2019 Årlig kontroll av svømme- og livredningsopplæring (Barnetrinn, Ungdomstrinn, , )

Fra Utdanningsdirektoratet:

I Kunnskapsløftet er det fastsatt kompetansemål om svømme- og livredningsopplæring. Skoleeier plikter å gi elevene svømme- og
livredningsopplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-1. I kroppsøving er det kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og etter 10.
årstrinn.

Den som er ansvarlig for svømme- og livredningsopplæringen for gruppen må, ut fra elevenes ferdigheter og størrelsen på bassenget,
vurdere hvor mange elever det er forsvarlig å ha i bassenget samtidig. Under svømme- og livredningsopplæring skal det være
kontinuerlig tilsyn med elevene og med overflaten og bunnen av bassenget.

Det skal alltid være en voksen tilsynsansvarlig person til stede i situasjoner der skolen er ansvarlig for svømming og bading. Dersom
gruppen er større enn 15 elever, skal tilsynet økes med en voksen tilsynsperson for hver påbegynt gruppe med 15.  Ved
begynneropplæring bør det alltid være minst 2 tilsynspersoner til stede.

Når det er forhold som gjør opplæringen særlig vanskelig og/eller setter sikkerheten i fare, skal tilsynet styrkes. Det kan eksempelvis
være elever som trenger særskilt tilrettelegging og ekstra tilsyn, for eksempel elever med epilepsi, nedsatt funksjonsevne, elever som
viser utagerende atferd, elever som er utrygge i vann eller elever som det av andre grunner må tas særlige hensyn til.

Læreren/instruktøren som fører tilsyn må være god til å svømme og dykke, og må kunne utføre livredning. Tilsynet bør kunne dykke ned
til bunnen i den dypeste delen av bassenget og kunne hente opp en ting som i størrelse og tyngde tilsvarer en elev. Tilsynet må også
beherske hjerte-lunge-redning (HLR). Den som har tilsyn må ha fylt 18 år. Assistenter kan eventuelt bistå i opplæringen, i tillegg til de
tilsynspersoner som er påkrevd etter § 12-1 b. Det innebærer at dersom en ekstra voksen deltar i opplæringen fordi hensynet til trygghet
gjør det nødvendig, vil denne personen ikke regnes som en assistent, men en tilsynsansvarlig. Personen må derfor oppfylle
kvalifikasjonskravene.

Det er viktig at ferdigheter i livredning holdes ved like. Det bør derfor være årlige kontroll- og oppfriskningskurs. Et slikt kurs bør prøve å
kombinere oppfrisking av svømme- og livredningsaktiviteter, samt utveksling av erfaringer fra undervisning, kurs, osv. Oppfriskingen bør
bestå av en gjennomgang av ulike ferdigheter som er viktige for å sikre forsvarlig svømme- og livredningsopplæring, blant annet egnet
bruk av forlenget arm, livreddende førstehjelp og grunnleggende sikkerhetsregler. I tillegg bør det være en praktisk prøve som alle som
skal ha tilsyn med svømmeopplæring må bestå. Den praktiske prøven skal teste den enkeltes evne til å utføre livredning. Udir. har laget
forslag til kompetansebevis.

Ved all svømme- og livredningsopplæring bør det foreligge en alarmplan. En alarmplan er en detaljert handlingsplan som kort og klart
forteller hva som skal gjøres fra alarmen går, det vil si fra det tidspunkt det oppdages at noen er i fare, til redningsaksjonen er utført og
situasjonen avklart. Skoleeier bør sørge at en slik plan finnes og er kjent blant de som har tilsyn eller assisterer tilsynet.

Klikk på lenken til rundskrivet (under) for mer informasjon samt regler for bading utendørs. Udir. har laget forslag til alarmplan og
kompetansebevis, som du finner på samme siden som rundskrivet (helt nederst).

 

Forskrift Opplæringslova § 12-1: Tryggleik for elevane
Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Udir-1-2008
Udir: Støttematerielle for svømme- og livredningsopplæring

04.09.2019 Nasjonale prøver, informasjon og registrering (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Send informasjon til foresatte.
Eget informasjonsbrev til foresatte til elever som vurderes fritatt, med opplysning om retten til å kreve deltakelse samt til å uttale seg før
enkeltvedtak fattes.

Husk å legge inn brukergruppene i PAS (lenke under).
Manglende brukernavn/passord fås fra skoleeier.

 

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang
Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar
Utdanningsdirektoratet: Nasjonale prøver
PAS (Prøveadministrasjonssystemet)

Fauske kommune Side 6 av 24

Moava 1310.no

http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_14#%C2%A712-1
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2008-Forsvarlig-svomme--og-livredningsopplaring-i-grunnskoleopplaringen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/svomme-og-livredningsopplaring/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-4
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/
https://prover.udir.no/


04.09.2019 Gjennomgang av politiattest alle ansatte (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

10.09.2019 IKT tilgang ansatte (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Husk å bestille evt. brukernavn/passord til nye lærere
LMS
Hjemmeside
Skolens nettverk
IKT opplegg for elever
IKT regler for skolen
Evt. spesialprogrammer

Opplæringslova § 10-8: Kompetanseutvikling

10.09.2019 Konstituering av Elevråd (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Skal opprettes senest tre uker etter skolestart

En medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet

Opplæringslova § 9A-5: Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer
ein elev
Opplæringslova § 11-2: Elevråd ved grunnskolar
Forskrift Opplæringslova § 1-4a: Tid til arbeid med elevråd og elevmedverknad
Lenkesamling for elevrådet - fra moava.org

10.09.2019 Konstituering av FAU (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er
foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er
trygt og godt.

Opplæringslova § 11-4: Foreldreråd ved grunnskolar
Tips og råd til godt arbeid i råd og utvalg

10.09.2019 Konstituering av Skolemiljøutvalg (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Alle grunnskoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg
I grunnskolen skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert
Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget
Skolemiljøutvalget kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen, og har rett til å uttale
seg i alle saker som gjelder skolemiljøet
Skolemiljøutvalget skal holdes løpende underrettet om alle forhold - deriblant hendelser, planer og vedtak - som har vesentlig
betydning for skolemiljøet

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for medlemmer av skolemiljøutvalget, klikk på lenken til Udir. under og du finner lenker til
veilederen nederst på den siden.

Opplæringslova § 11-1a: Skolemiljøutval ved grunnskolar
Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Veileder for et bedre fysisk innemiljø
Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-

skoler-IS-20
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10.09.2019 Konstituering av Samarbeidsutvalget (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) som er skolens øverste samarbeidsorgan. SU har rett til å uttale seg i alle
saker som gjelder skolen.

Sammensetning:
- To representanter for pedagogisk personale
- En representant for andre ansatte
- To representanter fra FAU (FAU-lederen skal være en av disse)
- To representanter fra elevrådet
- To representanter for kommunen (den ene representanten for kommunen skal være rektor, den andre en politisk representant)

Medlemmene i samarbeidsutvalget skal ivareta interessene til dem de representerer. De må ha god kontakt med sine grupper.

Se lenken under for mer informasjon om samarbeidsutvalget.

Opplæringslova § 11-1: Samarbeidsutval ved grunnskolar
Medlem av skolens samarbeidsutvalg (fra FUG)

10.09.2019 planlegge verdensdagen for psykisk helse (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Planlegges sammen med helsesykepleier
Rundt midt i oktober.

Vær oppmerksom på at markeringen skal handle om hva vi skal gjøre for å ha det bra, knyttes opp til temaet livsmestring
skal ha et positivt fokus (og ikke ha for mye fokus på "sykeliggjøring")

12.09.2019 Nasjonale prøver, enkeltvedtak om fritak (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Enkeltvedtak om fritak fra deltakelse. jmf forskrift til oppll. §2-4, 2.ledd

Husk at alle elever på aktuelle klassetrinn skal være registrert i PAS

Fritak frå dei nasjonale prøvene gjeld berre for:
1. elevar med rett til spesialundervisning (enkeltvedtak)
2. elevar med opplæring etter § 2-8 (særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar), og der det samstundes er klart at

prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven

Dei elevane som har enkeltvedtak skal ikkje få fritak frå prøvene automatisk, men skolen skal vurdere om elevane som har enkeltvedtak
har nytte av prøva i opplæringa eller ikkje. Her kan det vere stor skilnad mellom elevane.

Forvaltningsloven Kap. V
Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar
PAS (Prøveadministrasjonssystemet)
Utdanningsdirektoratet: Nasjonale prøver
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15.09.2019 Årsplanene i fagene skal være ferdig (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor må du ha et system som sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i fag ved for
eksempel gjennomgang og diskusjon av kompetansemålene og innholdet i opplæringen, oppfølging av lokale planer, observasjon av
lærere o.l.
 
- Som rektor skal du sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til mål for opplæringen, hva som blir vektlagt i
vurdering av elevenes kompetanse og hva som er grunnlaget for vurderingen.
 
- Som rektor må du sørge for at skolens opplæring samlet sett dekker alle kompetansemålene i læreplanene og de individuelle målene
fastsatt i IOP-er.
 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Forskrift Opplæringslova § 1-1: Opplæringa i grunnskolen
Forskrift Opplæringslova § 1-1a: Rett til fysisk aktivitet
Forskrift Opplæringslova § 1-4a: Tid til arbeid med elevråd og elevmedverknad
Forskrift Opplæringslova § 1-8: Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og
arbeidslivsfag i grunnskolen
Forskrift Opplæringslova § 1-14: Opplæring i valfag på ungdomstrinnet
Forskrift Opplæringslova § 3-1: Rett til vurdering
Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2019

15.09.2019 Ståstedsanalysen og rapport ekstern skolevudering - videre arbeid (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for å sette i gang utvikling og forbedring ved den enkelte skole. Analysen
sammenstiller data fra Skoleporten, blant annet resultater fra Elevundersøkelsen og karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av
skolens praksis. Dette skal gi skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i sitt uviklingsarbeid.

Skolene gjennomførte denne i februar/mars og må ha arbeidet knyttet til funnene, samt rapporten om fra ekstern skolevurdering med i
utviklingsarbeidet til skolen

Ståstedsanalyse gjennomføres hvert 3.år

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang
Forskrift Opplæringslova § 2-1: Skolebasert vurdering
Utdanningsdirektoratet: Ståstedsanalyse

15.09.2019 IOP for elever med vedtak om spesialundervisning (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

IOPen må utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er truffet.

Det er skolen som har hovedansvaret for å utarbeide IOPen. Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt planarbeid og å sikre at de
IOPene som utarbeides, er innenfor lovens krav. Det anbefales at de som arbeider med eleven, utarbeider IOPen i samarbeid.  

Selv om det er skolen som har ansvaret for å utarbeide IOPen, kan også andre aktører og instanser bidra til prosessen. Eleven/foreldrene
har en særlig kunnskap om elevens vansker, styrker, muligheter, interesser og behov. Denne kunnskapen er det viktig å bygge på når
planen blir utformet. Det vises her til kravet til samarbeid med foreldrene, jf. opplæringsloven § 5-4 tredje ledd og de halvårige samtalene
med foreldrene, og eventuelt med eleven selv.

Som rektor må du sikre at skolen sørger for at innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket.
 
Som rektor må du sørge for at undervisningspersonalet utarbeider mål for opplæringen der IOP-en inneholder avvik fra læreplanen i fag.
 
Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine for å sikre at IOP-er samordnes med den ordinære opplæringen.
 
Lærere skal informere elevene om kompetansemålene i læreplanene og eventuelle mål fastsatt i IOP.

IOP sendes hjem til foreldrene og til PPT. (Man trenger ikke å ha foreldrenes underskrift på IOP, men kan være en fordel.)

Se Veilederen for mer om form/innhold i IOPen, s. 78-86

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning
Udir: Info om spesialundervisning
Veilederen Spesialundervisning
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15.09.2019 1.hjelpskurs (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Oppdatere oversikt over hvem som skal ha førstehjelpskurs og melde dette tilbake til enhetsleder skole.
 

Miljørettet helsevern i barnehage og skole §15

15.09.2019 Årshjul møter i elevrådet (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Årshjul for møter i elevrådet lages innen 15/9
Fast punkt på alle møter skal være elevenes psykososiale miljø.
Det henvises også til prosedyre § 9A ved den enkelte skole.

25.09.2019 Nasjonale prøver - frist for skåring av åpne oppgaver 8.trinn (Ungdomstrinn)

https://www.udir.no/kalender/Eksamen-og-prover/

 

28.09.2019 Nasjonale prøver, gjennomføring (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Husk å gå inn på Utdanningsdirektoratets nettside dagen før prøvedagen og på prøvedagen for å finne oppdatert informasjon om de
nasjonale prøvene

Husk at elevene med gyldig fravær blir registrerte som ”ikke deltatt”, og elever som hadde fritak frå å delta, blir registrerte som ”fritatt” i
PAS. Skolen må legge til rette for at fraværende kan ta prøven igjen.

Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar
Prøveadministrasjonssystemet (PAS)
Udir: Nasjonale prøver

30.09.2019 Foreldremøter er gjennomført på alle trinn (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa,
medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.

Eksempler på innhold:

- Satsingsområder for skolen
- Valg av klassekontakter, FAU, osv.
- Ordensregler, klasseregler, konsekvenser ved regelbrudd
- Tydelige forventinger til foreldrene
- Dialog skole-hjem
Annet

Opplæringslova § 1-1: Formålet med opplæringa
Opplæringslova § 13-3d: Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for
foreldresamarbeid
Forskrift Opplæringslova § 20-3: Foreldresamarbeid i grunnskolen
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01.10.2019 Brukerundersøkelser - bestilling og informasjon (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Undersøkelsene kan gjennomføres både i høst- og vårsemesteret, men det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn,
10. trinn og Vg1 på høsten.

I personopplysningsloven § 19 finner du kravet om å informere de som deltar i undersøkelsen om formålet, hva resultatene skal brukes til,
hvem som er behandlingsansvarlig og at deltakelsen er frivillig.

Tips til gjennomføringen av foreldreundersøkelsen - Hvordan får flest mulig foresatte til å delta?
Sørg for at foresatte får god informasjon om undersøkelsen i forveien, og at all informasjon ut til foresatte gjøres på samme måte
for alle klasser/trinn
Bruk FAU til å påvirke foresatte
Ta opp viktighet av undersøkelsene i foreldremøtene
Gi ut brukernavn/passord/info i forbindelse med foreldresamtaler eller få foresatte til å svare på undersøkelsen når de er på et
foreldremøte
Bruk skolens hjemmeside aktivt til å informere foresatte (en skole vi har sett har publisert nyheter om svarprosenten til foreldrene
fortløpende under hele perioden: «Nå har 58% av foreldrene svart…»)
Gi foresatte noen muligheter til å komme til skolen for å svare (noen av dem har kanskje ikke tilgang til en datamaskin, eller er
usikker på hvordan de logger inn, osv.)
Benytt ukeplanene til å minne foresatte om undersøkelsen

Opplæringslova § 1-1: Formålet med opplæringa
Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Forskrift Opplæringslova § 2-3: Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane
Bestillingsportalen

01.10.2019 Innsending av behov for ressurser til spesialundervisning (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Elevoversikt og planlagt organisering skal sendes til PPT og skoleeier

Opplæringslova § 5-1: Rett til spesialundervisning
Opplæringslova § 13-1: Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og
spesialpedagogisk hjelp
Veilederen Spesialundervisning

02.10.2019 HMS oppfølging og rapportering kvartalsvis (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Avviksrapportering i Risk pr kvartal gjennomføres
Aktivitetskalender (ligger i RISK) for året er lagd, revidert og gjennomgått på personalmøter
HMS hjul (ligger i RISK) er revidert og aktiviteter er lagt på kvartalene
Risikokartlegging (ligger i RISK) er gjennomført
Vernerunde (skjema i RISK) er gjennomført
 

15.10.2019 Leveringsfrist GSI (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Skolen får tilsendt passord før 1. oktober

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang
GSI

15.10.2019 Oversikt over ressurskrevende brukere sendes helse (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Sjekk rutiner i RISK

Risk samhandlingsrutine mellom skole og helse

Fauske kommune Side 11 av 24

Moava 1310.no

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-1
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11
http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#%C2%A72-3
https://elfu.udir.no/Administrasjon/Membership/login.aspx?ReturnUrl=%252fAdministrasjon%252f
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-1
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-1
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-10
http://gsi.udir.no/
http://riskmanager/helse/_layouts/WordViewer.aspx?id=/helse/Fellesdokumenter1/Samhandlingsrutine%20mellom%20skole%20-%20barnehage%20og%20helse%20-%20omsrog%20vedr%25C3%25B8rende%20resurrskrevende%20barn.docx&DefaultItemOpen=1


29.10.2019 Elevsamtaler - høst (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Som en del av underveisvurderingen er det innført krav om minst én planlagt samtale med elevene hvert halvår fra 1. årstrinn. Samtalen
skal
handle om elevens faglige utvikling. Kontaktlærer har ansvaret for samtalen, men rektor kan delegere dette ansvaret til faglærer dersom
det er
mer hensiktsmessig. Samtalen kan gjennomføres i forbindelse med samtalen med foreldrene og/eller halvårsvurderingen.

Alle elever skal ha halvårsvurdering uten karakter fra 1. årstrinn. Halvårsvurdering skal gis som en muntlig og/eller skriftlig beskrivelse
med
informasjon om faglig ståsted og om hvordan eleven kan øke kompetansen sin.

Fra 8. trinn har alle elever, i tillegg til rettighetene over, rett til å få karakter i forbindelse med halvårsvurdering i fag, i orden og i oppførsel
og  rett til å få vite hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren.

Fra Utdanningsdirektoratet:

- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig implementert rutine som sikrer at elevens rett til halvårsvurdering og eventuell
årsrapport blir oppfylt.

- Rutinen må sikre at halvårsvurderingen/årsrapporten gir informasjon både om elevens nåværende kompetanse og hva eleven kan gjøre
for å øke sin kompetanse.
 
- Som rektor må du sørge for at faglærerne gjennomfører halvårsvurderinger for alle elevene, også for elever med spesialundervisning.

 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Forskrift Opplæringslova § 3-11: Undervegsvurdering
Utdanningsdirektoratet: Vurdering
Individuell vurdering Udir-5-2016

29.10.2019 Overgangssamtaler (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

 overgangssamtaler knyttet til elever med spesielle behov.

Opplæringslova § 5: Spesialundervisning

31.10.2019 Nasjonale prøver, registrering av resultater, mm. (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Prøven på 5. trinn har bare flervalgsoppgaver. Prøven på 8. og 9. trinn inneholder både flervalgsoppgaver og åpne oppgaver.
Det er viktig at rettefristen overholdes for disse prøvene. Lærere som har gjennomført leseprøven på 8. og 9. trinn må registrere
resultatene på de åpne oppgavene.

Fra Utdanningsdirektoratet:
- Hent ut rapporter om resultatene for skolen når slike rapporter ligger klar i PAS.
- Sørg for at eleven og de foresatte får tilbakemelding om resultatet.
- Bruk resultatene som ledd i det lokalet forbedrings- og utviklingsarbeidet.

 

Forskrift Opplæringslova § 2-4: Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar
Prøveadministrasjonssystemet (PAS)
Udir. - Nasjonale prøver

31.10.2019 Sende plan til arbeidet med lesing til veilederkorpset (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Oppfølging etter arbeidet 3.oktober

15.11.2019 HMS rapport fra skolen (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Innen 15.november skal HMS rapport fra skolen sendes inn til enhetsleder.
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26.11.2019 Foreldresamtaler - høst (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Foreldre har minst to ganger i året rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider daglig, og
eleven sin kompetanse i fagene. I tillegg skal kontaktlæreren samtale med foreldre om utviklingen til eleven i lys av opplæringslova § 1-1,
generell del og prinsipper for opplæringen i læreplanverket. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldre skal samarbeide
for å legge til rette for læringen og utviklingen til eleven. Eleven kan være med i samtalen med foreldrene. Når eleven har fylt 12 år, har
han eller hun rett til å være med i samtalen. Samtalen kan sees i sammenheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og
halvårsvurdering i fag etter § 3-13. 
 

Opplæringslova § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Forskrift Opplæringslova § 20-3: Foreldresamarbeid i grunnskolen
Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Udir-7-2010
Individuell vurdering Udir-5-2016

30.11.2019 Skolebasert vurdering og resultatoppfølging (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Fra Utdanningsdirektoratet:

Målet med skolebasert vurdering er at skolen skal utvikle og forbedre praksisen sin til beste for elevene. For å kunne vurdere om skolens
arbeid  bidrar til å nå målene i læreplanverket, må skolen vurdere sammenhengen mellom elevenes læringsutbytte, arbeidsprosessene
og ressursbruken ved skolen. For å kunne gjøre dette må skolen ha et kunnskapsgrunnlag. Kildene for kunnskapsgrunnlaget må skolen
velge ut fra hva som gir et godt bilde av skolen. Aktuelle kilder kan for eksempel være eksamensresultater, nasjonale prøver,
kartleggingsprøver, Elev-, Foreldre- eller Lærerundersøkelsen, analysedokumenter o.l. Både nasjonale kvalitetsvurderinger,
eksamenskarakterer etc. vil kunne gi skoleledelsen slik informasjon. Nasjonale kvalitetsvurderinger finnes blant annet i Skoleporten.

- Som rektor må du sørge for at skolen vurderer hvilke kilder og data som skal danne grunnlag for den skolebaserte vurderingen. Kildene
skal kunne vise i hvilken grad elevene når kompetansemålene.
 
- Som rektor må du sørge for at skolen bruker kunnskapsgrunnlaget til å vurdere elevenes oppnåelse av målene i læreplanen.
 
- Som rektor må du sørge for at skolens utvalgte kunnskapsgrunnlag er relevant for den skolebaserte vurderingen.
 
- Som rektor skal du sørge for at skolen vurderer om konklusjonene i den skolebaserte vurderingen tilsier endringer i organiseringen,
tilretteleggingen og gjennomføringen. Dvs. hvis skolen konkluderer med at måloppnåelsen i forhold til målene i læreplanverket ikke er god
nok, må skolen vurdere om den skal endre organiseringen, tilretteleggingen eller gjennomføringen av opplæringen for å øke
måloppnåelsen for alle elever.
 
- Som rektor skal du sørge for at skolen iverksetter endringer og setter inn nødvendig tiltak i tråd med konklusjonene fra den skolebaserte
vurderingen.
 
- Som rektor må du sørge for at det er bred og representativ medvirkning ved gjennomføringen av den skolebaserte vurderingen.
 
- Som rektor må du sørge for at skolen har en skriftlig rutine for når den skal gjennomføre skolebasert vurdering.
 

Opplæringslova § 13-10: Ansvarsomfang
Forskrift Opplæringslova § 2-1: Skolebasert vurdering

01.12.2019 Overgangssamtale barnehage (Barnetrinn, )

Styrer og rektor går gjennom 5-åringene med spesielle behov for å sikre barn med spesielle behov evt ressurser til neste år.

Opplæringslova § 1-3: Tilpassa opplæring
Opplæringslova § 5-1: Rett til spesialundervisning
Opplæringslova § 13-5: Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen
Udir: Info om spesialundervisning

31.12.2019 HMS oppfølging og rapportering kvartalsvis (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring)

Avviksrapportering i Risk pr kvartal gjennomføres
Aktivitetskalender (ligger i RISK) for året er lagd, revidert og gjennomgått på personalmøter
HMS hjul (ligger i RISK) er revidert og aktiviteter er lagt på kvartalene
Risikokartlegging (ligger i RISK) er gjennomført
Vernerunde (skjema i RISK) er gjennomført
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http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-1
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-5
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/


15.01.2020 Sikre informasjon om overgang barnehage-skole til de det gjelder (Barnetrinn, Kommunal barnehage)

Sikre at plan for overgang barnehage - skole er kjent for alle som skal bruke planen, pedagogiske ledere og 1.klasse lærere.

Plan for overgang barnehage skole

31.01.2020 Oppfølging av brukerundersøkelser (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Skoleledelsen bør bruke resultatene fra brukerundersøkelsene som utgangspunkt for videre arbeid med læringsmiljøet, i samråd med
elevråd, foreldrerepresentanter, lærere og andre ansatte.

Gå gjennom resultatene med personalet, FAU, samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, og elevrådet, evt. med klassene.

Opplæringslova § 1-1: Formålet med opplæringa
Forskrift Opplæringslova § 2: Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda
Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Udir: Administrere brukerundersøkelser

31.01.2020 Budsjettkontroll (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring, Skoleadministrasjon)

Hva er status
* hvor er det mindreforbruk?
* Hvor er det merforbruk?
* Hva gjøres for å dekke inn eventuelt merforbruk?
* forventet inntekt som dekker merforbruk?
* forklaringer til regnskap så langt

Alt samles og legges inn i 1310.

01.02.2020 Personalbehov (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Oversikt over ledige stillinger for kommende skoleår

Se lenken under for mer info om unntak fra kravene.

Opplæringslova § 10: Personalet i skolen m.m.
Forskrift Opplæringslova § 14: Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling
Forskrift Opplæringslova § 15: Krav om politiattest
Forskrift Opplæringslova § 14A-1: Forholdstal mellom lærarar og elevar på skolenivå
Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015
Udir: Tilsetting og kompetansekrav

01.02.2020 Innsøkning vgs. særskilt inntak (Ungdomstrinn, )

Tidspunkter og søknadsfrister
1. februar søknad om særskilt inntak, lærekandidater, full opplæring i bedrift
1. mars ordinær søknad til skole eller læreplass

Opplæringslova § 9-2: Rådgiving og skolebibliotek
Forskrift Opplæringslova § 6: Inntak til vidaregåande opplæring
Forskrift Opplæringslova § 22: Retten til nødvendig rådgiving
Vigo

01.02.2020 Kontroll av barnehagens/skolens lager av jod-tabletter (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Kommunal barnehage)

Tabletter kjøpes inn av skolen og barnehagen og byttes ut hvert 4. år.

Informasjon og skjema for jod-tabletter
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http://riskmanager/oppvekst/Fellesdokumenter/Plan%20for%20overgang%20barnehage%20-%20skole.docx
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http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_24
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http://riskmanager/oppvekst/Fellesdokumenter/Informasjon%20og%20reservasjonsskjema%20jod-tabletter%20i%20skole%20og%20barnehage.docx


25.02.2020 Felles personalmøte mellom barnehage/skole (Barnetrinn)

Minst småskoleteamet og ped.ledere for de eldste barna i barnehagen må delta.

Her skal det avklares forventninger til hverandre, med spesielt fokus på hva barnehagen jobber med, og hva skolen forventer at
barnehagen har jobbet med.

Opplæringslova § 13-5: Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

25.02.2020 Innmelding (eksamen) i eksamensadministrasjonssystemet (Ungdomstrinn)

Frist registering i PAS er 1.mars.
Meld på elevene. Utdanningsdirektoratet presiserer at påmelding føreset at trekkinga av elevar er gjord på førehand.

Skoler med kandidater som trenger ekstra materiell bestiller dette gjennom PAS eksamen  innen 1.mars .

Ved påmelding i norsk må skolen vite hvem som har fritak for karakter i skriftlig sidemål, og melde disse opp i egen kode (se info fra
Udir)

 

Forskrift Opplæringslova § 3-25: Generelle føresegner
Utdanningsdirektoratet: Eksamen
Udir: Eksamensadministrasjonssystemet

29.02.2020 Budsjettkontroll (Barnetrinn, Ungdomstrinn, Voksenopplæring, Skoleadministrasjon)

Hva er status
* hvor er det mindreforbruk?
* Hvor er det merforbruk?
* Hva gjøres for å dekke inn eventuelt merforbruk?
* forventet inntekt som dekker merforbruk?
* forklaringer til regnskap så langt

Alt samles og legges inn i 1310.

01.03.2020 Innsøkning videregående skole (Ungdomstrinn, )

Tidspunkter og søknadsfrister
1. februar søknad om særskilt inntak, lærekandidater, full opplæring i bedrift
1. mars ordinær søknad til skole eller læreplass

Opplæringslova § 9-2: Rådgiving og skolebibliotek
Forskrift Opplæringslova § 6: Inntak til vidaregåande opplæring
Forskrift Opplæringslova § 22: Retten til nødvendig rådgiving
Retten til nødvendig rådgiving Udir-2-2009
Vigo

01.03.2020 SFO opptak (Barnetrinn)

Sende ut melding om opptak for neste skoleår

Opplæringslova § 13-7: Skolefritidsordninga
Forskrift Opplæringslova § 15: Krav om politiattest
Udir: Regelverk for skolefritidsordningen (SFO)

01.03.2020 Evaluereing av elevundersøkelsen (Ungdomstrinn)

Gjennomgang av resultatene fra elevundersøkelsen gjøres i
* personalet
* klassene
*elevrådet
* SU/SMU
Aksjonsplan lages ut fra resultatene i undersøkelsen. Aksjonsplan skal inneholde frister for gjennomføring og evaluering.
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http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Leksehjelp/Regelverk-for-skolefritidsordningen-SFO/


03.03.2020 Kartleggingsprøver 1.- 4.trinn, informasjon og registrering (Barnetrinn)

Husk:
Kontroller at kontaktinformasjonen i GSI er rett (adresse og e-postadresse).
Gjør deg kjent med hvilke obligatoriske prøver som skal gjennomføres til hvilken tid.
Bestill evt. frivillige kartleggingsprøver.
Informere lærerne om gjennomføringen av kartleggingsprøvene.
Sørg for at lærerne er kjent med veiledningsmateriellet.
Kontroller at skolen har fått prøvepakke med rett tall på prøveheftene og i rett målform.
Ta vare på brukernavn og passord som står i følgebrevet til skolelederen. Det blir sendt til skolene sammen med prøveheftene.
Avklar sted og tidspunkt for gjennomføring av prøvene.
Send informasjon til elevene og deres foresatte om gjennomføring av prøvene (Udir. har laget forslag til brev, se lenke under)
Følg med på Utdanningsdirektoratets nettside for å få oppdatert informasjon i forkant av prøvegjennomføringene.
Sørg for at elever som har behov for det, får spesiell tilrettelegging.

Opplæringslova § 1-3: Tilpassa opplæring
Opplæringslova § 5: Spesialundervisning
Utdanningsdirektoratet: Kartleggingsprøver

15.03.2020 SFO søknadsfrist - behandle søknader (Barnetrinn)

Opplæringslova § 13-7: Skolefritidsordninga
Udir: Regelverk for skolefritidsordningen (SFO)

15.03.2020 Anbefaling til foresatte om sykling til skolen  (Barnetrinn, Ungdomstrinn)

Skolen gir årlig, i samarbeid med FAU anbefalinger til foresatte om sykling til skolen j.fr.
trafikksikkerhetsplan

31.03.2020 Medarbeidersamtaler (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Kartlegging av behov for kompetanseutvikling

Opplæringslova § 10-8: Kompetanseutvikling
Utdanningsdirektoratet: Etter- og videreutdanning
Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

31.03.2020 Vernerunden er gjennomført (Barnetrinn, Ungdomstrinn, )

Hver skole skal ha en egen internkontroll for å se til at det fysiske miljøet på skolen er i samsvar med og tilfredsstiller myndighetenes krav.
Disse kravene til skolens fysiske miljø finnes i ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler” og i den veiledningen som
Sosial- og helsedirektoratet har utformet til denne forskriften. I forskriften ligger det også at skolen må kunne dokumentere at det fysiske
miljøet tilfredsstiller kravene som er stilt.

Forskrift om miljørettet helsevern
Opplæringslova § 9-5: Skoleanlegga
Opplæringslova § 9A: Elevane sitt skolemiljø
Forskrift Opplæringslova § 12: Tryggleik for elevane
Utdanningsdirektoratet: Fysisk miljø
Veileder for et bedre fysisk innemiljø
Folkehelseinstitutt: Sjekkliste for inneklima i skoler
Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-

skoler-IS-20
Utdanningsnytt.no-De seks mest alvorlige feilene på norske lekeplasser.pdf (Artikkel fra

bladet Utdanning)
Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler.pdf

Fauske kommune Side 16 av 24

Moava 1310.no
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https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/sjekklister/sjekkliste-for-inneklima-i-skoler/
https://www.1310.no/files/2015/05/miljooghelseiskolenveiledertilforskriftommiljorettethelsevernibarnehagerogskoleris2073.pdf
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https://www.1310.no/files/2019/10/anbefalinger_for_praktisk_inneklimaarbeid_i_barnehager_og_skoler.pdf
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http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/
https://bibliotekutvikling.no/statistikk/statistikkrapportering
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-01-05-2
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/16417     
 Arkiv sakID.: 19/2543 Saksbehandler: Tom Erik Holteng 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
22.10.2019 2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune 1424250 

22.10.2019 Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2020 1424246 

11.02.2020 Beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2020_ver 2_Til 
barnehagene 

1433442 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune skal hvert år beregne tilskuddssats for barnehageplass for utbetaling av tilskudd til 
private barnehager. Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før 
tilskuddsåret j.fr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9. 
 
Saksopplysninger: 
Ved beregning av tilskudd er det kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før 
tilskuddsåret som skal legges til grunn for beregning av tilskudd. For 2020 er det kommuneregnskapet 
for 2018 som skal benyttes. I beregningen skal også barnetall i kommunale barnehager i 2018 legges til 
grunn.  
 
Tidligere skulle kommunene fatte vedtak om sats basert på budsjett, for så å fatte endelig vedtak basert 
på regnskap, ved regnskapsårets slutt. Endringen rundt at kommunen nå skal benytte kommunens 
regnskap 2 år tilbake i tid ble innført fra 1.januar 2015. Fra 1.januar 2016 kom en ytterligere endring i 
beregningen, der kommunens utgifter til pensjon skal trekkes fra, for så å legge på i et sjablongpåslag på 
13 %, som skal dekke utgiftene til pensjon for private barnehager. Fra og med 1. januar 2016 er også 
tilskuddssatsen til private barnehager 100 % av kostnadene knyttet til en kommunal barnehageplass.  
 
Fauske kommune har fattet vedtak om tilskuddssats for 2020 innen fristen 31. oktober. Vedtaket om 
tilskuddssats er enkeltvedtak, og den enkelte private barnehage har anledning til å klage på vedtaket. 
 
Ved beregning er kommunens regnskap knyttet til ordinær drift av kommunale barnehager lagt til 
grunn. Dette gjelder KOSTRA funksjon 201 og 221. Funksjon 221 benyttes av Fauske kommunale 
eiendomer for regnskapsføring av alle utgifter knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
barnehagelokaler. Funksjon 201 benyttes av den enkelte barnehage for regnskapsføring av alle utgifter 
knyttet til ordinær drift av barnehagene. Kostnader knyttet til styrket barnehagetilbud for barn som har 
behov for ekstra oppfølging er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Tilskudd til styrket barnehagetilbud 
tildeles den enkelte barnehage i Fauske ut fra søknad, uavhengig av eierskap, basert på sakkyndig 
utredning og behov i den enkelte barnehage.  



 
 
Det er beregnet følgende tilskuddssats til private barnehager i Fauske for 2020: 

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020 
  Per heltidsplass  Per oppholdstime  
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år  229 680 106,33 
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år  110 859 51,32 
   
Nasjonal sats 2020     
  Per heltidsplass    
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. 
adm 

231 600  

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. 
adm 

111 800  

 
 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2020 
Byggeår Tilskuddssats 

per plass 
Til og med 2011 9 300 
2012-2014 16 400 
2015-2017 20 200 
2018-2020 23 900 

 
I Fauske skjer utbetalingen av tilskudd til private barnehager i hht vedtatte lokale retningslinjer knyttet 
til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. (K-sak 60/16)  
Tilskuddet utbetales forskuddsvis og kvartalsvis til private barnehager, ut fra faktiske barnetall i den 
enkelte barnehage kommende kvartal.  
 
Ut fra vedtatte tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd er det beregnet en utbetaling på ca kr 
39 880 590,- i tilskudd til private barnehager for 2020. Utbetalingen vil endre seg, dersom det skjer 
endringer i barnetallene i private barnehager.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etter at  regelverket ble endret slik at tilskuddet til private barnehager nå beregnes ut fra to års gamle 
regnskap og barnetall, er det blitt mer forutsigbart både for kommunen og for den enkelte private 
barnehage. Den vedtatte tilskuddssatsen endres ikke i løpet av året, eller ved årets slutt slik som 
tidligere. Det som nå forårsaker endringer i utbetalingene er endringer i barnetallet i private 
barnehager, da de hvert kvartal mottar tilskudd for faktiske barnehageplasser som til en hver tid 
benyttes. Barnehagene har rett til tilskudd innenfor rammen av det antall barnehageplasser de er 
godkjent for, forutsatt at plassene er i bruk. Det betyr at dersom en privat barnehage fyller opp alle sine 
barnehageplasser, må kommunen øke utbetalingen av tilskudd opp til det antall plasser som blir 
benyttet. På den annen side vil kommunen redusere sine utbetalinger, dersom en privat barnehage ikke 
får fylt opp alle barnehageplassene.  
 
Tilskuddssatsen til private barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlige kostnader knyttet til en 
kommunal barnehageplass, noe som fører til et stort fokus i kommunale barnehager på å holde sine 
budsjett. Så lenge gjennomsnittlige driftskostnader ligger under nasjonal sats, gjenspeiler dette at det 
jobbes godt i de ulike barnehagene med å holde budsjettene. 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
Lokale retningslinjer  

knyttet til forskrift om 
likeverdig behandling av 

ikke-kommunale barnehager 
 

 
 
 

 
 

Fauske kommune 
Vedtatt i K-sak 60/16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



For utbetalinger av driftstilskudd til ikke-kommunal barnehager er det gjeldende forskrift gitt av departementet 
samt barnehageloven § 14, § 14a og § 16a som gjelder.  
 
Fauske kommune kan i følge forskriftens § 12 vedta lokale retningslinjer som bestemmer at de private 
barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, 
og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Lokale retningslinjer skal fastsettes før 
tilskuddsåret begynner.  
 
Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinære 
godkjente ikke-kommunale barnehager, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. 
Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til 
offentlig tilskudd.  
Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens 
godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier.  
 
Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften i Fauske kommune: 

- Kvitre barnehage   godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Medås gårdsbarnehage   godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Lyngheia barnehage   godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Stemland gårdsbarnehage  godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Fauske idrettsbarnehage   godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 

 
 
Minimumssatser gjeldende for finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011 
Fra Januar 2011 – juli 2011  88 %  
Fra August 2011 – juli 2012  91 % 
Fra August 2012 – Juli 2013  92 % 
Fra August 2013 – juli 2013  94 %  
Fra august 2013 – juli 2014  96 % 
Fra august 2014 – desember 2015  98 % 
Januar 2016 - >    100 %  
 
Ved beregning av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den gjennomsnittlige 
finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i 
kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kostnader til ordinær drift av alle kommunens egne, 
tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Kostnadene som legges til grunn er tjeneste 201 
ordinær barnehagedrift og 221 førskolelokaler og skyss.  
 
Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret indeksregulert med kommunal 
deflator. Det fattes eget vedtak om tilskuddssats til drift j.fr. forskriften § 9  
 
Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 Beregningen av antall heltidsplasser i kommunale barnehager foretas på bakgrunn av 
opplysninger liggende i Hypernet, og beregning er i samsvar med forskriftens § 3 som 
omhandler driftstilskudd til ordinære barnehager 

 
Rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager 
Kommunen kan .j.fr. § 12 i forskriften bestemme hyppigheten på rapporteringer i lokale retningslinjer. Det 
rapporteres følgende i Fauske kommune:  

 pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding  

 Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i Hypernet oppdatert til en hver 
tid, da utbetaling av tilskudd baserer seg på lister hentet ut her fra. 

 Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. i utbetalingsmåneden for tilskudd, og utbetaling skjer 
forskuddsvis og kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.  

 Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september  
 



Vedtak og utbetaling av tilskudd skjer etter følgende modell i Fauske kommune, dette er i samsvar med 
Forskriften § 1 2.ledd «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte nytt vedtak om tilskudd til private 
barnehager hvis det følger av lokale retningslinjer eller det foreligger store aktivitetsendringer etter § 12.»:   
Hvert kvartal fattes nye vedtak som tar høyde for endring i barnetallet j.fr. §§ 1 og 12  
 

Utbetaling 15.januar Utbetaling 15.april Utbetaling 15.juli Utbetaling 15.oktober  

Forskuddsbetaling for 
januar – mars basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
april – juni basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for juli 
– september basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
oktober – desember 
basert på barnetall pr 
den 1. i hver av 
månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

 
 
Disse retningslinjene gjøres gjeldende inntil nye retningslinjer vedtas, eller vedtaket oppheves.  
 
 



 
 
 
 

Dato:  22.10.2019 
Vår ref.: 19/15510 

Deres ref.:  
Saksb.: Tom Erik Holteng 

Enhet Barne- og familieenheten 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
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Fauske idrettsbarnehage AS 
Tareveien 7 
8206 FAUSKE 
 
 
 
 

Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2020 
 
Viser til informasjonsmøte 16.10.19 der grunnlaget for beregning av tilskuddssats ble 
gjennomgått. 
 
J.fr. forvaltningsloven § 16 sendes det ut forhåndsvarsel vedrørende vedtak om tilskuddssats 
for 2020. Part som ikke har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning 
til å uttale seg. 
 
Beregningen tar utgangspunkt i revisorgodkjent regnskap for 2018 og barnetall for 2018 for 
kommunale barnehager i Fauske. Det er kostnadene knyttet til funksjon 201 Førskole, samt 
kostnadene knyttet til funksjon 221 Førskolelokaler og skyss, som er lagt til grunn for 
beregningen. Det er tatt hensyn til deflator, pensjonspåslag på 13% og 
administrasjonskostnader i beregningen. Vedlagt ligger beregningsgrunnlaget for utregning 
av tilskuddssats for 2020. 
 
Beregningen viser følgende tilskuddssats for drift 2020: 

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020 

 

 Per heltidsplass  Per oppholdstime  

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år               231 820             107,32  

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år               112 049               51,87  
 
I tillegg vil den enkelte barnehage motta kapitaltilskudd i hht til statlige satser og utfra 
barnetall i egen barnehage. 
 
Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale 
barnehager vedtatt i K-sak 60/16 er fortsatt gjeldende, og vil også være gjeldende i 2020. 
 
Frist for å uttale seg på forhåndsvarselet er 29.oktober 2020. 
Endelig vedtak fattes 31.oktober 2020 og sendes ut til den enkelte barnehage. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Erik Holteng 
Enhetsleder Barne- og familieenheten 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 



 

 

Vedlegg: 

2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune  

Beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2020 – Til barnehagene  

 

 

Kopi til 

Kariann Skar Sørdahl Økonomisjef  Økonomiavdeling 

Line T. Wemberg Innfordringskonsulent  Økonomiavdeling 

Mariann Monsen Regnskapssjef  Økonomiavdelingen 



Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2018

Funksjon 201 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveavgift 29 356 562        

Funksjon 221 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveravgift 2 849 389          

Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2018 32 205 951        

Administrasjonskostnader 1 384 856          4,3 %

sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2018 33 590 807        

Kommunal deflator 2019 1 007 724          3,0 %

Kommunal deflator 2020 1 072 554          3,1 %

y

Sum brutto driftskostnader etter justering 35 671 086        

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gj.nittlig opph.tidAntall barn OppholdstimerVektet oppholdstimer

0-2 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0 1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor

0-2 år, 9-16 t/uke  13 -                    0 0 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

0-2 år, 17-24 t/uke 21 1,08                  0                     0,756 48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

0-2 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0 Tilsvarer  spesifisert antall uker pr år

0-2 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

0-2 år, 41+ t/uke 45 65,42               141300 254340 45 Gjennomsnitlig heltidsplass

3-6 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 13 -                    0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 21 1,25                  1260 1260 barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år 
3-6 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

3-6 år, 41+ t/uke 45 121,83             263160 263160

Antall små barn 66,50 141300 254341

Antall store barn 123,08 264420 264420

Totalt antall barn 189,58 405720 518761

Beregning av heltidsplasser 

Oppholds-timer 

pr år 

Heltids-

plasser 

Vektet 

heltids-

plasser 

Antall små heltidsplasser 141 300             65                   118                

Antall store heltidsplasser 264 420             122                122                

Totalt 405 720             188                240                

Fordelte kostnader små og store barn 

Barn 0-2 år 17 489 008        

Barn 3-6 år 18 182 078        

Sum 35 671 086        

Foreldrebetaling 6 477 439          3135 Foreldrebetaling pr måned 2020

Kostpenger 2018 562 775             

Kommunal deflator 2019 16 883               

Kommunal deflator 2020 17 969               

Totalt kostpenger etter omregning 597 628             

sum Kostpenger og foreldrebetaling 7 075 067          

Foreldrebetaling 2020 og kostpenger 2018, barn 0-2 år 2 464 036          

Foreldrebetaling 2020 og kostpenger 2018, barn 3-6 år 4 611 030          

sum 7 075 067          

Offentlig finansiering barn 0-2 år 15 024 971        

Offentlig finansiering barn 3-6 år 13 571 048        

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 229 680             106,33           

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 110 859             51,32             

Nasjonal sats 2020
 Per 

heltidsplass 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 231 600             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 111 800             

Byggeår
Tilskuddssats 

per plass

Til og med 2011 9 300

2012-2014 16 400

2015-2017 20 200

2018-2020 23 900

Beregning tilskuddssats for 2020

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2020



Grunnlag regnskapssats -  tall pr mnd
Barnetall pr januar 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 10 10 26 2 61 59

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 54 12 123 111

Antall små barn 0 13 10 11 26 2 62 60

Antall store barn 0 31 15 12 54 12 124 112

Totalt antall barn 0 44 25 23 80 14 186 172

Barnetall pr februar 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 10 10 26 2 61 59

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 54 12 123 111

Antall små barn 0 13 10 11 26 2 62 60

Antall store barn 0 31 15 12 54 12 124 112

Totalt antall barn 0 44 25 23 80 14 186 172



Barnetall pr mars 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 1

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 10 10 26 2 61 59

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 53 12 122 110

Antall små barn 0 13 10 11 26 2 62 60

Antall store barn 0 31 15 12 53 12 123 111

Totalt antall barn 0 44 25 23 79 14 185 171

Barnetall pr april 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 12 11 26 2 64 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 14 11 53 12 121 109

Antall små barn 0 13 12 11 26 2 64 62

Antall store barn 0 31 15 12 53 12 123 111

Totalt antall barn 0 44 27 23 79 14 187 173



Barnetall pr mai 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 17 11 26 2 69 67

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 31 15 11 54 12 123 111

Antall små barn 0 13 17 11 26 2 69 67

Antall store barn 0 31 15 12 54 12 124 112

Totalt antall barn 0 44 32 23 80 14 193 179

Barnetall pr juni 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 13 10 26 2 64 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 0 31 14 11 52 12 120 108

Antall små barn 0 13 13 10 26 2 64 62

Antall store barn 0 31 15 12 52 12 122 110

Totalt antall barn 0 44 28 22 78 14 186 172



Barnetall pr juli

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 0 0

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 13 13 10 26 2 64 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 2 2

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 0 31 14 11 52 12 120 108

0

Antall små barn 0 13 13 10 26 2 64 62

Antall store barn 0 31 15 12 52 12 122 110

Totalt antall barn 0 44 28 22 78 14 186 172

Barnetall pr august 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 14 12 9 27 3 65 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 0 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 15 12 9 28 3 67 64

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 41 32 22 82 13 190 177



Barnetall pr september 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 14 12 9 27 3 65 62

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 15 12 9 28 3 67 64

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 41 32 22 82 13 190 177

Barnetall pr oktober

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 15 12 9 29 4 69 65

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 16 12 9 30 4 71 67

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 42 32 22 84 14 194 180



Barnetall pr november 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 17 12 9 29 4 71 67

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 18 12 9 30 4 73 69

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 44 32 22 84 14 196 182

Barnetall pr desember 

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0 0

0-2 år, 17-24 t/uke 1 1 2 2

0-2 år, 25-32 t/uke 0 0

0-2 år, 33-40 t/uke 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 17 12 9 29 4 71 67

3-6 år, 0-8 t/uke 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 25 20 13 54 10 122 112

Antall små barn 0 18 12 9 30 4 73 69

Antall store barn 0 26 20 13 54 10 123 113

Totalt antall barn 0 44 32 22 84 14 196 182



Barnetall beregning gjennomsnitt  2018 - grunnlag for beregning sats

Inndeling i store/små for år 2018 ( barn født i 2015 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis Alle Alle eks Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0 0 0 0 0 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 17-24 t/uke 0,00 0,42 0,00 0,25 0,42 0,00 1,08 1,08

0-2 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 41+ t/uke 0,00 14,00 12,08 9,75 26,92 2,67 65,42 62,75

3-6 år, 0-8 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 9-16 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 17-23 t/uke 0,00 0,42 0,25 0,58 0,00 0,00 1,25 1,25

3-6 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 41+ t/uke 0,00 28,50 16,83 11,83 53,50 11,17 121,83 110,67

Antall små barn 0,00 14,42 12,08 10,00 27,33 2,67 66,50 63,83

Antall store barn 0,00 28,92 17,08 12,42 53,50 11,17 123,08 111,92

Totalt antall barn 0,00 43,33 29,17 22,42 80,83 13,83 189,58 175,75
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Regnskap

2018

Område: 4 Oppvekst og kultur PENSJONER 4 589 055       

Enhet: 41 Barnehage PENSJONSPREMIE AFP -                   

Tjeneste: 2010 FØRSKOLE Arbeidsgiveravgift pensjon 234 042           

1010 FAST LØNN 11 353 867        Total pensjon 4 823 097       

1012 LØNN ASSISTENTER 10 116 131        

1017 T-TRINNSTILLEGG 671 750              Lønnsutgifter art sum 010-089 23 770 679     

1020 VIKARER 929 904              Pensjonspåslag 3 090 188       

1021 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON 430 585              Arbeidsgiveravgift 157 600           

1022 VIKAR VED SYKDOM 156 641              Totalt pensjonspåslag 3 247 788       

1040 OVERTID 111 801              

1090 PENSJONER 4 589 055          

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 65 273                

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 310 187          

1100 KONTORMATERIELL 21 266                

1101 AVISER OG TIDSKRIFTER 16 486                

1102 Div.innkjøp.utg. knyttet til foreldrebet/mat 25% mva 11 248                

1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 61 657                

1106 ARBEIDSMATERIELL 1 510                  

1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 5 156                  

1115 MATVARER 658 600              

1116 BEVERTNING 629                     

1120 RENHOLDSARTIKLER 37 685                

1122 VELFERDSTILTAK ANSATTE 7 716                  

1123 VELFERDSTILTAK BRUKERE 4 095                  

1127 ERKJENTLIGHETSGAVER 2 695                  

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 1 116                  

1130 TELEFONUTGIFTER 52 550                

1131 PORTO 941                     

1132 DATAKOMMUNIKASJON 150 033              

1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 12 800                

1142 TRYKKING/KOPIERING 19 430                

1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 58 000                

1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 367                     

1161 KM.GODTGJØRELSE 12 052                

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 5 760                  

1167 KLESGODTGJØRELSE 59 706                

1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 12 620                

1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 9 384                  

1186 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING 41 197                

1196 KONTINGENTER 450                     

1200 INVENTAR OG UTSTYR 101 464              

1201 EDB-UTSTYR 33 753                

1203 BØKER 11 767                

1225 LEASING MASKINER 38 725                

1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 5 928                  

1232 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 18 095                

1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 5 308                  

1260 RENHOLDSTJENESTER 3 924                  

1272 KJØP AV EKSTERNE VIKARTJENESTER 2 372 638          

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 246 007              

1506 GEBYRER OG MORARENTER 608                     

1602 OPPHOLDSBETALINGER 5 961 299-          

1603 FORELDREBETALING MAT 562 775-              

1621 DIVERSE INNTEKTER 183 321-              

1627 KAFFEPENGER 59 452-                

1630 HUSLEIEINNTEKTER 1 890-                  

1700 REFUSJONER FRA STATEN 166 648-              

1710 REFUSJON SYKEPENGER 2 078 806-          

1711 REFUSJON FØDSELSPENGER 519 836-              

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 246 007-              

1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 61 647-                

Sum tjeneste: 2010 FØRSKOLE 23 996 877        

Korrigering feilføring styrket barnehagetilbud 176 878              

Sum barnehager netto 24 173 755        

1602 OPPHOLDSBETALINGER 5 961 299-          

1603 FORELDREBETALING MAT 562 775-              

sum barnehager brutto 30 697 829        

Pensjonskostnader kommunale barnehager 4 589 055          

Brutto barnehager med fratrekk pensjon 26 108 774        

Pensjonspåslag 3 090 188          

Arbeidsgiveravgift 157 600              

Beregningsgrunnlag tilskudd 2019 29 356 562        



Funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER

1010 FAST LØNN 436 456      

1017 T-TRINNSTILLEGG 251              

1022 VIKAR VED SYKDOM 190 165      

1030 EKSTRAHJELP 14 665         

1070 LØNN VEDLIKEHOLD 427 889      

1075 LØNN RENHOLD 886 957      

1090 PENSJONER 390 140      

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 2 996           

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 116 473      

1120 RENHOLDSARTIKLER 77 502         

1125 KLÆR OG SKO 3 779           

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 254              

1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 15 160         

1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 52                

1161 KM.GODTGJØRELSE 900              

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 2 196           

1180 ENERGI 311 154      

1185 FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG 27 462         

1186 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING 816              

1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 190 321      

1230 BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG 59 628         

1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 7 084           

1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 6 210           

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 203 360      

1627 KAFFEPENGER 1 080-           

1690 INNTEKTER EGEN SEKTOR 150 550-      

1710 REFUSJON SYKEPENGER 24 754-         

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 203 360-      

Sum tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2 992 126   

Sum funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER 2 992 126    

Pensjonskostnader 410 037       

Brutto med fratrekk pensjon 2 582 089    

Pensjonspåslag 254 330       

Arbeidsgiveravgift 12 971         

Beregningsgrunnlag tilskudd 2019 2 849 389    



PENSJONER 390 140       

PENSJONSPREMIE AFP -                

Arbeidsgiveravgift pensjon 19 897         

Total pensjon 410 037       

Lønnsutgifter art sum 010-089 1 956 383    

Pensjonspåslag 254 330       

Arbeidsgiveravgift 12 971         

Totalt pensjonspåslag 267 301       



Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2018

Funksjon 201 uten pensjonspåslag 26 108 774        

Funksjon 221 uten pensjonspåslag 2 582 089          

Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2018 28 690 863        

Administrasjonskostnader 1 233 707          4,3 %

sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2018 29 924 570        

Kommunal deflator 2019 897 737             3,0 %

Kommunal deflator 2020 955 492             3,1 %

y

Sum brutto driftskostnader etter justering 31 777 799        

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gj.nittlig opph.tidAntall barn OppholdstimerVektet oppholdstimer

0-2 år, 0-8 t/uke 6 0,00 0 0 1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor

0-2 år, 9-16 t/uke  13 0,00 0 0 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

0-2 år, 17-24 t/uke 21 1,08 1092 1965,6 48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

0-2 år, 25-32 t/uke 29 0,00 0 0 Tilsvarer  spesifisert antall uker pr år

0-2 år, 33-40 t/uke 37 0,00 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 45 65,42 141300 254340 45 Gjennomsnitlig heltidsplass

3-6 år, 0-8 t/uke 6 0,00 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 13 0,00 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 21 1,25 1260 1260 barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år 
3-6 år, 25-32 t/uke 29 0,00 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 37 0,00 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 45 121,83 263160 263160

Antall små barn 66,50 142392 256306

Antall store barn 123,08 264420 264420

Totalt antall barn 189,58 406812 520726

Beregning av heltidsplasser 

Oppholds-timer 

pr år 

Heltids-

plasser 

Vektet 

heltids-

plasser 

Antall små heltidsplasser 142 392             66                   119                

Antall store heltidsplasser 264 420             122                122                

Totalt 406 812             188                241                

Fordelte kostnader små og store barn 

Barn 0-2 år 15 641 305        

Barn 3-6 år 16 136 494        

Sum 31 777 799        

Foreldrebetaling 6 494 867          3135 Foreldrebetaling pr måned 2020

Kostpenger 2018 562 775             

Kommunal deflator 2019 16 883               

Kommunal deflator 2020 17 969               

Totalt kostpenger etter omregning 597 628             

sum Kostpenger og foreldrebetaling 7 092 494          

Foreldrebetaling 2018 og kostpenger 2016, barn 0-2 år 2 482 509          

Foreldrebetaling 2018 og kostpenger 2016, barn 3-6 år 4 609 985          

sum 7 092 494          

Offentlig finansiering barn 0-2 år 13 158 796        

Offentlig finansiering barn 3-6 år 11 526 509        

Beregnet tilskuddssats for drift 

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 199 611             92,41             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 94 158               43,59             

Kapitaltilskudd nasjonal sats 2019

Drift og kapitaltilskudd 2020
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 199 611             92,41             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 94 158               43,59             

Nasjonal sats 2020
 Per 

heltidsplass 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 231 600             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 111 800             

Kapitaltilskudd nasjonal sats 

Byggeår
Tilskuddssats 

per plass

Til og med 2010 9 500

2011-2013 16 700

2014-2016 20 200

2017-2019 21 400

Pensjonspåslaget utgjør pr heltidsplass 

Sum kostnader inkl pensjonspåslag 32 205 951        

Sum kostnader eksl pensjonspåslag 28 690 863        

Pensjonspåslag 3 515 088          

Kommunal deflator 2018 3 % 105 453             

Kommunal deflator 2019 3,1 % 112 237             

Sum pensjonspåslag inkl deflator 3 732 778          

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 27 871               

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 15 484               

Beregning tilskuddssats for 2020 uten pensjon  

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
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Sak nr.   Dato 
007/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 

 
 
Rullering årshjul oppvekst og kultur 
2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Vedlagt årshjul vedtas som veiledende for oppvekst- og kulturutvalget for 2020. 
 

 
Vedlegg: 
03.02.2020 Årshjul oppvekst og kultur 2020 (L)(263633) 1432631 
 
Sammendrag: 
 
Årshjul for oppvekst- og kulturutvalget ble vedtatt i OPKU – 070/16. 
 
Planen rulleres årlig for å tilpasses møtestruktur, dato og antall utvalgsmøter og kjent saksbehov. 
Hvert møte starter med temafremlegg fra en av de 3 enhetene i samhandlingsområdet. 
 
Vedlagte årshjul vedtas for 2020. 
 
Saksopplysninger: 
 
Sak om etablering av årshjul for samhandlingsområdet ble vedtatt i begynnelsen av forrige valgperiode 
(2015 – 2019). Årshjulet skal sikre at nødvendige saker settes til politisk behandling, og til rett tid i 
forhold til frister osv. 
 
For perioden 2020 er det lagt opp til 4 ordinære møter i utvalget, og temaene fordeler seg som følger: 
 

· 20. februar                    Kultur 
· 28. mai                    Skole 
· 03. sept.                    Barne- og familie 
· 26. nov.                    Barnehage 

 
Selv om enhetene barne- og familie og barnehage er slått sammen til en felles enhet, avholdes 
temafremlegg fortsatt på ulike møter ut fra mengde informasjon som gjennomgås. 
 
Før møtet den 28.5 er det ønskelig å avholde fagdag tilknyttet behandling av Tilstandsrapport for 
grunnskolen i forkant av møtet. Fagdag fra kl. 08.00 – 12.00 og møtestart ca. 12.30/13.00. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 



Årshjulet inneholder saker som historisk sett har vært til behandling regelmessig. Etter gjennomgamng 
med enhetsledere foreslås det en rullering for 2020 lik vedlagte årshjul. 
 
I de tilfeller det ikke er mulig å behandle enkeltsaker innenfor vedtatt møtestruktur løses dette gjennom 
ekstraordinære møter i forkant av andre utvalgsmøter, eller ved telefonkonferanser. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Dato 20.feb 28.mai 03.sep 26.nov
Tema Kultur Skole B&F B.hage

Saker Fagdag

Månedsrapport barnevernet (kvartalsvis) x x x x

Årsrapport PPT x

Statistikk familiesenteret (vaksinasjon, fødselstall, osv) x

Årlig rapportering TIMS x

BARNEHAGE:

Tilskudd private barnehager x

Barnehageopptaket x

Foreldreundersøkelse x

Årsmelding barnehage x

Redusert foreldrebetaling barnehage x

Enhet skole og integrering
Tilstandsrapport grunnskole Fagdag i forkant x

Ressursfordeling skole x

Nasjonale prøver x

Barnehage og skolerute Ca. annet hvert år x

Anmodning IMDI x

Eksamensresultater grunnskole x

Kulturtilskudd x

Halvårsrapport kino, bibliotek, kulturskole og Fauskebadet x x

Forslag Nordland Fylkes kulturpris x

Kulturpris og stipender, Fauske kommune x

Søknad om spillemidler og prioriteringsliste x

Årshjul 2020 Oppvekst- og kulturutvalget (OPKU)

Enhet barne- og familie

Enhet kultur og idrett



Vedtektsendringer ved behov 

Tilsynsrapporter fortløpende 

Møteplan årlig x

Klagebehandling ved behov 

Generelt: 
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 JournalpostID: 20/367     
 Arkiv sakID.: 20/51 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
008/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 

 
 
Valg av bygdeboknemnd for perioden 2020 - 2023 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som bygdeboknemnd for perioden 2020 – 2023 velges følgende: 
· Ragnhild Dreier, leder 
· Lillian Slettvold 
· Gunnar Rabben 

 
Vedlegg: 
09.01.2020 Notat angående videre engasjement for Bygdeboknemnda 1430327 

09.01.2020 OPKU10-16 - VALG AV BYGDEBOKNEMND FOR PERIODEN 2015 - 2019 1430330 
 
Sammendrag: 
Det vises til notat ang. videre engasjement for bygdeboknemnda. 
 
Det bes om at oppvekst- og kulturutvalget foretar valg av bygdeboknemnd for perioden 2020 – 2023. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Notat ang. videre engasjement for bygdeboknemda 
 

Nåværende bygdeboknemd er oppnevnt i forbindelse med skriving av Fauske 

kommunes gårdshistorie. Bygdeboknenda er bindeleddet mellom kommunen og 

redaktøren for gårdshistorien. Vi bistår også i arbeidet med innsamling av bilder til 

bokverket. 

 

4. og siste bind av gårdshistorien er snart fullført. Renskriving av tekst og 

billedinnsamling er snart i boks. Deretter gjenstår arbeidet med register for hele verket, 

som skal inn i bind 4. 

 

Redaktør Asbjørn Lind har avtale ut 2. kvartal 2020, men ser at han trenger tiden ut året 

for ferdigstillelse.  Beregnet utgivelse høsten 2020. 

 

Det er da også viktig at bygdeboknemdas mandat utvides ut 2020. 

 

Nemda består i dag av Ragnhild Dreier, leder 

   Lillian Slettvold 

   Gunnar Rabben. 

 

Samtlige sier seg villig til å stå ut året. 

 

 

 

 

Valnesfjord 8.1.2020 

 

Ragnhild Dreier 

 



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   15/14927      
      Arkiv sakID.:   15/2922  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    010/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  29.10.2015 
 
 
 
VALG AV BYGDEBOKNEMND FOR PERIODEN 2015 - 2019 
   
 
Vedlegg: Forslag til sammensetning av nemnda fra nåværende nemnd 
 

Sammendrag: 
 
Det vises til forslag til sammensetning fra nåværende nemnd. 
Ettersom det nå arbeides med gårdshistorie fra Valnesfjord, ønskes det å komplettere nemnda 
med flere medlemmer fra Valnesfjord. Leder har vært i kontakt med mulige medlemmer fra 
Sulitjelma, men det har ikke vært mulig for disse å påta seg arbeidet nå. 
 
Det bes om at oppvekst- og kulturvalget foretar valg av bygdeboknemnd for perioden 2015 – 
2019. 
 

 
OPKU-010/16 VEDTAK-  29.10.2015 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo som bygdeboknemnd: 

 Roland Rolandsen, leder 
 Endre Pedersen 
 Lillian Slettvoll 
 Ragnhild Dreier 
 Gunnar Rabben 

 
FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Som bygdeboknemnd for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Roland Rolandsen, Eriksvollvn. 16, 8206 Fauske (leder) 
 Endre Pedersen, Krepsvn. 5, 8206 Fauske 
 Lillian Slettvoll, Nesvn. 9, 8215 Valnesfjord 
 Ragnhild Dreier, Trivselsvn. 181, 8215 Valnesfjord 
 Gunnar Rabben, Nystadvn. 14, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 
 
Utskrift sendes:     
Ragnhild Dreier Trivselsvn. 181 8215 VALNESFJORD 
Enhetsleder kultur    
Gunnar Rabben Nystadvn. 14 8215 VALNESFJORD 
Lillian Slettvoll Nesvn. 9 8215 VALNESFJORD 
Endre A. Pedersen Krepsvn. 5 8206 FAUSKE 
Roland Rolandsen Eriksvollvn. 16 8206 FAUSKE 
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 Arkiv sakID.: 20/37 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
009/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 

 
 
Valg av representant med vararepresentant til styret i Fauske Frivilligsentral for 
perioden 2020 - 2023 
 
 
 
 
Vedlegg: 
08.01.2020 OPKU9-16 - VALG AV REPRESENTANTER MED 

VARAREPRESENTANTER TIL STYRET I FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL 
FOR PERIODEN 2015 - 2019 

1430236 

 
Sammendrag: 
Det bes om at oppvekst- og kulturutvalget foretar valg av representanter med vararepresentanter til 
styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2020 – 2023.  
 
Oppvekst- og kulturutvalget må ta stilling til om de ønsker at begge representantene med 
vararepresentanter blir valgt av oppvekst- og kulturutvalget eller om oppvekst- og kulturutvalget foretar 
valg av en representant med vararepresentant og kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
foretar valg av en representant med vararepresentant. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   15/12351      
      Arkiv sakID.:   15/2410  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    009/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  29.10.2015 
 
 
 
VALG AV REPRESENTANTER MED VARAREPRESENTANTER TIL STYRET I 
FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL FOR PERIODEN 2015 - 2019 
   
 
Vedlegg: DRIF-sak 12/12 
 

Sammendrag: 
 
Det bes om at oppvekst- og kulturutvalget foretar valg av representanter med vararepresentanter 
til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2015 – 2019.  
 
Oppvekst- og kulturutvalget må ta stilling til om de ønsker at begge representantene med 
vararepresentanter blir valgt av oppvekst- og kulturdriftsutvalget eller om oppvekst- og 
kulturutvalget foretar valg av en representant med vararepresentant og kommunalt råd for 
funksjonshemmede foretar valg av en representant med vararepresentant. 
 

 
OPKU-009/16 VEDTAK-  29.10.2015 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo som representant: 

 Gro Anita Olsen 
 
Valter Jacobsen (AP) foreslo som vararepresentant: 

 Valter Jacobsen 
 
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at råd for likestilling av funksjonshemmede velger en 
representant og vararepresentant. 
 
VEDTAK: 
Som representant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2015 – 2019 ble følgende 
valgt: 

 Gro Anita Olsen, Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske 
 
Som vararepresentant til styret i Fauske Frivilligsentral for perioden 2015 – 2019 ble 
følgende valgt: 

 Valter Jacobsen, Myrvn. 21, 8206 Fauske 
 
Rett utskrift bekreftes 



 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
Fauske Frivilligsentral Postboks 188 8201 FAUSKE 
Valter Jacobsen Myrvn. 21 8206 FAUSKE 
Gro Anita Olsen Oppigardsvn. 8 8200 FAUSKE 
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Sak nr.   Dato 
010/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 

 
 
Valg av representant til Sjønstå gård for perioden 2019 - 2023 
 
 
 
 
Vedlegg: 
16.01.2020 OPKU5-16 - VALG AV REPRESENTANT TIL SJØNSTÅ GÅRD FOR 

PERIODEN 2015 - 2019 
1431046 

 
Sammendrag: 
Det bes om at oppvekst- og kulturutvalget foretar valg av en representant til Sjønstå gård for perioden 
2019 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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      Arkiv sakID.:   15/2390  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    005/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  29.10.2015 
 
 
 
VALG AV REPRESENTANT TIL SJØNSTÅ GÅRD FOR PERIODEN 2015 - 2019 
   
 
Vedlegg: DRIF-sak 4/12 
 

Sammendrag: 
 
Det bes om at oppvekst- og kuluturutvalget foretar valg av en representant til Sjønstå gård for 
perioden 2015 – 2019. 
 

 
OPKU-005/16 VEDTAK-  29.10.2015 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo som representant: 

 Vegard Setså 
 
Valter Jacobsen (AP) foreslo som vararepresentant: 

 Odd-Harald Larsen 
 
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Som representant til Sjønstå gård for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma 
 
Som vararepresentant til Sjønstå gård for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Odd-Harald Larsen, Moselyngvn. 17, 8209 Fauske 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
Odd Harald Larsen Moselyngvn. 17 8209 FAUSKE 
Vegard Setså Simonsborgbakken 15 8230 SULITJELMA 
Stiftelsen Sjønstå gård v/Tove Wensell 8230 SULITJELMA 
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Sak nr.   Dato 
011/20 Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020 

 
 
Valg av representant og vararepresentant til LHL for perioden 2020 - 2023 
 
 
 
 
Vedlegg: 
08.01.2020 OPKU4-16 - VALG AV REPRESENTANT TIL LHL FOR PERIODEN 2015 - 

2019 
1430263 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har siden 1987 valgt representant og vararepresentant til styre for LHL dag og 
aktivitetssenter på Teletunet. Etter vedtektene (§3) velger Fauske kommune ett medlem og personlig 
vararepresentant. 
 
Det bes om at oppvekst- og kulturutvalget foretar valg av en representant med vararepresentant til LHL 
for perioden 2020 – 2023. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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      Arkiv sakID.:   15/2389  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    004/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  29.10.2015 
 
 
 
VALG AV REPRESENTANT TIL LHL FOR PERIODEN 2015 - 2019 
   
 
Vedlegg: DRIF-sak 3/12 
 

Sammendrag: 
 
Det bes om at oppvekst- og kulturutvalget foretar valg av en representant med vararepresentant 
til LHL for perioden 2015 – 2019. 
 

 
OPKU-004/16 VEDTAK-  29.10.2015 

 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo som representant: 

 Karstein Olsen 
 
Valter Jacobsen (AP) foreslo som vararepresentant: 

 Marianne Nystad 
 
Begge forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Som representant til LHL for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Karstein Olsen, Einmoen 11, 8206 Fauske 
 
Som vararepresentant til LHL for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt: 

 Marianne Nystad, Nystadvn. 19, 8215 Valnesfjord 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
LHL Fauske v/ Ståle Melvik 8206 FAUSKE 
Marianne Dorthea Nystad Nystadvn. 19 8215 VALNESFJORD 
Karstein Jarl Olsen Einmoen 11 8206 FAUSKE 
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