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Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus
Dato: 11.06.2013
Tidspunkt: 10:00 – 13:05

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Solbjørg Ravna Leder SFP/NSR
Tom Ivar Utsi Medlem AP
Cathrine Erke Medlem Fe/Ol

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Olaf Trosten Medlem SP
Bjørn Vidar Dalan Medlem H
Liz Utsi Nestleder AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Matti Sipinen Liz Utsi AP

Merknader
Ingen varamedlemmer for Olaf Trosten (SP) og Bjørn Vidar Dalen (H) kunne møte. Veronika 
Blien (H) ikke møtt og ikke meldt forfall. 

Torkel Rasmussen fra Utsjok kommune orienterte OKU om prosjektet ”Ovttas! Samisk språk-, 
skole- og barnehagesamarbeid i Tanadalen”

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Jørn Aslaksen Rådmann
Geir Tvare Undervisningsleder
Frode Gundersen Sekretær
Hartvik Hansen Tolk 
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Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Solbjørg Ravna
Leder

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 42/2013 Godkjenning av innkalling
PS 43/2013 Godkjenning av saksliste

PS 44/2013 Godkjenning av protokoll fra 16.05.2013
PS 45/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana juni 2013 2012/2612

PS 46/2013 Framtidig organisering av ungdomstrinnet i Tana 
kommune

2012/2613

PS 47/2013 Midlertidig overføring av ungdomstrinnet i Sirma til 
Deanu sámeskuvla

2013/1376

PS 48/2013 Opprettelse av stilling som samisk språkarbeider 2012/2569
PS 49/2013 Revidering av vedtekter i skolefritidsordningen 2012/2615

PS 50/2013 Søknad om tilskudd til hall-leie for 2013 2013/1336
PS 51/2013 Søknad om tilskudd til Barents Grand Prix 2013/1295

PS 52/2013 Referatsaker / Orienteringer - OKU 2013/96
RS 24/2013 17. MAI ARRANGEMENT 2013 - POLMAK 

BYGDELAG
2013/754

RS 25/2013 17. mai arrangement 2013 - FAU ved Boftsa 
oppvekstsenter

2013/1188

RS 26/2013 17. mai arrangement 2013 - Sirma Bygdelag/Sirpma 
Gilisearvi

2013/1187

RS 27/2013 17. mai arrangement i Seida - v/8. kl Seida skole 2013/1070

RS 28/2013 Tilskudd - Dokumentarfilm om Tanaelva 2013/435
RS 29/2013 Tana kommune - pålegg om retting etter tilsyn med 

opplæringsloven kapittel 5, spesialundervisning
2013/191
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PS 42/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 42/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag: 

Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.

PS 43/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 43/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag: 

Saksliste godkjennes med følgende:

PS 47/2013: Lærersituasjonen ved Sirma skole er avklart. Elevene kan fortsette på Sirma skole. 
Saken utgår fra sakslista. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende:

PS 47/2013: Lærersituasjonen ved Sirma skole er avklart. Elevene kan fortsette på Sirma skole. 
Saken utgår fra sakslista. 
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PS 44/2013 Godkjenning av protokoll fra 16.05.2013

Saksprotokoll saksnr. 44/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet følgende forslag: 

Protokoll fra 16.05.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 16.05.2013 godkjennes. 

PS 45/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana juni 2013

Saksprotokoll saksnr. 45/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (SfP/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som oppvekst- og 
kulturutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret vedtar tilstandsrapporten for grunnskolen i Tana 2013.

2. Kommunestyret vil utpeke følgende prioriterte satsingsområder for skolene:
- Forbedring av elevenes lese- og regneferdigheter
- Arbeid mot mobbing
- Tidlig innsats for barn som trenger spesiell oppfølging

3. Skolene bes komme med forslag til tiltak på de prioriterte områdene, og OKU behandler 
saken på møte i oktober.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Kommunestyret vedtar tilstandsrapporten for grunnskolen i Tana 2013.

2. Kommunestyret vil utpeke følgende prioriterte satsingsområder for skolene:
- Forbedring av elevenes lese- og regneferdigheter
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- Arbeid mot mobbing
- Tidlig innsats for barn som trenger spesiell oppfølging

3. Skolene bes komme med forslag til tiltak på de prioriterte områdene, og OKU behandler 
saken på møte i oktober.

PS 46/2013 Framtidig organisering av ungdomstrinnet i Tana kommune

Saksprotokoll saksnr. 46/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Ungdomstrinnet på Sirma skole overføres til Deanu sámeskuvla med virkning fra 
01.08.2013

2. Ungdomstrinnet på Austertana skole og Boftsa skole overføres til Seida skole fra 
01.08.2015.

3. Det settes opp nye lokaler eller foretas full renovering av nåværende lokaler for 
ungdomstrinnet i Seida. Dette tas opp som egen sak i kommunestyret så snart arbeidet i 
bygningsplangruppa er ferdig.

SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende felles endringsforslag fra AP v/Tom Ivar Utsi og 
Matti Sipinen, Fe/Ol v/Cathrine Erke og SfP/NSR v/Solbjørg Ravna som oppvekst- og 
kulturutvalgets innstilling:

1. Ungdomstrinnet på Sirma skole.
Deanu gielda/Tana kommune og Ohcejoga gielda/Utsjok kommune videreutvikler 
grenseoverskridende skolesamarbeid. 
Viser til vedtak i OKU 16.05.2013 saknr. 41/2013.
     "Dagens ordning i grunnskolesamarbeidet bør styrkes og videreutvikles. 
     Det er viktig med grenseoverskridende samarbeid for samisk 
     språkutvikling. "

a. Det fremmes søknad om finansiering av 3-årig prosjekt for tilrettelegging av 
felles undervisning sammen med Utsjok skole på ungdomstrinnet

b. I løpet av prosjektperiodens skal felles læreplan ferdigstilles og godkjennes
c. Skolesamarbeidet etter Ovttas-prosjektet fortsetter og utvides til å gjelde 

ungdomstrinnet så fort det praktisk lar seg gjøre.

2. Ungdomstrinnet på Austertana skole opprettholdes

3. Boftsa skoles ungdomstrinnet overføres til Seida skole fra 01.08.2015.

4. Det settes opp nye lokaler eller foretas full renovering av nåværende lokaler for 
ungdomstrinnet i Seida. Dette tas opp som egen sak i kommunestyret så snart arbeidet i 
bygningsplangruppa er ferdig.
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Saken oversendes kommunestyret.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot felles endringsforslag: Felles endringsforslag 
enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Ungdomstrinnet på Sirma skole.

Deanu gielda/Tana kommune og Ohcejoga gielda/Utsjok kommune videreutvikler 
grenseoverskridende skolesamarbeid. 
Viser til vedtak i OKU 16.05.2013 saknr. 41/2013.
     "Dagens ordning i grunnskolesamarbeidet bør styrkes og videreutvikles. 
     Det er viktig med grenseoverskridende samarbeid for samisk 
     språkutvikling. "

a. Det fremmes søknad om finansiering av 3-årig prosjekt for tilrettelegging av 
felles undervisning sammen med Utsjok skole på ungdomstrinnet

b. I løpet av prosjektperiodens skal felles læreplan ferdigstilles og godkjennes
c. Skolesamarbeidet etter Ovttas-prosjektet fortsetter og utvides til å gjelde 

ungdomstrinnet så fort det praktisk lar seg gjøre.

2. Ungdomstrinnet på Austertana skole opprettholdes

3. Boftsa skoles ungdomstrinnet overføres til Seida skole fra 01.08.2015.

4. Det settes opp nye lokaler eller foretas full renovering av nåværende lokaler for 
ungdomstrinnet i Seida. Dette tas opp som egen sak i kommunestyret så snart arbeidet i 
bygningsplangruppa er ferdig.

PS 47/2013 Midlertidig overføring av ungdomstrinnet i Sirma til Deanu 
sámeskuvla

Saksprotokoll saksnr. 47/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende forslag:

Lærersituasjonen ved Sirma skole er avklart. Elevene kan fortsette på Sirma skole. 
Saken utgår fra sakslista. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Lærersituasjonen ved Sirma skole er avklart. Elevene kan fortsette på Sirma skole. 
Saken utgår fra sakslista. 

PS 48/2013 Opprettelse av stilling som samisk språkarbeider

Saksprotokoll saksnr. 48/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Fra 1. august opprettes det en prosjektstilling som samisk språkarbeider i skoler og 
barnehager i halv stilling for to år. 

2. For 2013 finansieres stillingen av egne fondsmidler, men for budsjettårene 2014 og 2015 
må stillingen finansieres av ordinære budsjettmidler. Det søkes imidlertid om delvis ekstern 
finansiering.

3. Den som tilsettes vil hovedsakelig ha sitt arbeid ute i virksomhetene, skoler og barnehager, 
etter en nærmere oppsatt turnusplan. 

4. Arbeidet vil bestå i å veilede og koordinere arbeidet med samisk språk og kultur både i 
forhold til barn og elever, foreldre og ansatte. I barnehagene gjelder det både 
samiskspråklige og norskspråklige institusjoner. Til arbeidsoppgavene vil det også høre 
med å drifte nettverk for samiske lærere, knytting av ressurspersoner opp mot barnehager 
og skoler, gjennomføring av kurs, arrangering av felles samiske aktiviteter skolene og 
barnehagene imellom samt søknader om tilskudd fra eksternt hold. I tillegg vil det bli ilagt 
arbeidsoppgaver som går på utarbeiding av forpliktende planer for arbeidet med samisk 
språk og kultur både i barnehage og skole.

5. Det søkes etter pedagoger med tospråklighetspedagogikk i fagkretsen.

SfP/NSR v/Solbjørg Ravna fremmet følgende felles endringsforslag fra AP v/Tom Ivar Utsi og 
Matti Sipinen, Fe/Ol v/Cathrine Erke og SfP/NSR v/Solbjørg Ravna som oppvekst- og 
kulturutvalgets innstilling:

1. Fra 1. august opprettes det en samisk tospråklighetspedagog i hel stilling.

2. For 2013 finansieres stillingen av egne fondsmidler, tospråklighetsmidler eller andre
tilgjengelige midler som behandles under budsjettreguleringen.

3. Arbeidet vil bestå i :
≠ Veilede og koordinere arbeidet med samisk språk og kultur både i
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forhold til barn og elever, foreldre og ansatte. I barnehagene gjelder det både
samiskspråklige og norskspråklige institusjoner kommunale som private. 

≠ Drifte nettverk for samiske lærere / pedagoger
≠ Knytting av ressurspersoner opp mot barnehager og skoler
≠ Gjennomføring av kurs og kompetanseheving i forhold til Kunnskapsløftet og 

Rammeplan for barnehager
≠ Arrangering av felles samiske aktiviteter skolene og barnehagene imellom
≠ Hjelpe til med søknader om prosjekter og gjennomføring av prosjektene. 
≠ Utarbeiding av forpliktende planer for arbeidet med samisk språk og kultur både i 

barnehage og skole
≠ Delta i prosessene om skolesamarbeid med Ohcejoga gielda / Utsjok kommune

4. Det søkes etter pedagog  med tospråklighetspedagogikk i fagkretsen.

Oversendes kommunestyret. 

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot felles endringsforslag: Felles endringsforslag 
enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret 
1. Fra 1. august opprettes det en samisk tospråklighetspedagog stilling.

2. For 2013 finansieres stillingen av egne fondsmidler, tospråklighetsmidler eller andre 
tilgjengelige midler som behandles under budsjettreguleringen.

3. Arbeidet vil bestå i :
≠ Veilede og koordinere arbeidet med samisk språk og kultur både i

forhold til barn og elever, foreldre og ansatte. I barnehagene gjelder det både
samiskspråklige og norskspråklige institusjoner kommunale som private. 

≠ Drifte nettverk for samiske lærere / pedagoger
≠ Knytting av ressurspersoner opp mot barnehager og skoler
≠ Gjennomføring av kurs og kompetanseheving i forhold til Kunnskapsløftet og 

Rammeplan for barnehager
≠ Arrangering av felles samiske aktiviteter skolene og barnehagene imellom
≠ Hjelpe til med søknader om prosjekter og gjennomføring av prosjektene. 
≠ Utarbeiding av forpliktende planer for arbeidet med samisk språk og kultur både i 

barnehage og skole
≠ Delta i prosessene om skolesamarbeid med Ohcejoga gielda / Utsjok kommune

4. Det søkes etter pedagog  med tospråklighetspedagogikk i fagkretsen.
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PS 49/2013 Revidering av vedtekter i skolefritidsordningen

Saksprotokoll saksnr. 49/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (Sfp/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

OKU vedtar vedlagte forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Tana kommune.
Endringene gjøres gjeldende fra 21.08.2013

Tillegg: 
Sendes som referatsak til kommunestyret. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
OKU vedtar vedlagte forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Tana kommune.
Endringene gjøres gjeldende fra 21.08.2013

Tillegg: 
Sendes som referatsak til kommunestyret. 

NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I TANA 
KOMMUNE 

1. EIERFORHOLD 

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Tana kommune i samsvar med kommunale vedtak 
og sentrale retningslinjer. 

2. FORVALTNING 

Virksomhetsleder ved skolen/oppvekstsenteret er administrativ leder for skolefritidsordningen. 
Tana kommune er tilsyns- og godkjenningsmyndighet. 

Foreldreråd 
Skolenes foreldreråd fungerer også som foreldreråd for skolefritidsordningen. Foreldrerådet skal 
fremme samarbeidet mellom hjem og skolefritidsordning samt foreldrenes og barnas interesser når 
det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 

Samarbeidsutvalg 
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Skolens/oppvekstsenterets samarbeidsutvalg fungerer som samarbeidsutvalg også for 
skolefritidsordningene, og leder for skolefritidsordningene har møte- og uttalerett ved behandling av 
saker som har med skolefritidstilbudet å gjøre. 

3. FORMÅL OG INNHOLD 

Skolefritidsordningens formål er gitt i Opplæringsloven § 13-7 
”Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for 1.- 4.årstrinn og for barn med særskilte 
behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter 
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi 
barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.” 

Skolefritidsordningen skal legge vekt på å synliggjøre de flerkulturelle forhold i kommunen. 

Hver skolefritidsordning skal ha en årsplan som legges fram for samarbeidsutvalget for godkjenning. 

4. OPPTAKSMYNDIGHET 

Virksomhetsleder ved hver skole/oppvekstsenter er delegert myndighet til å foreta opptak. 

5. OPPTAKSRUTINER 

Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 1.mai. 

Søknad om plass foretas elektronisk.

Suppleringsopptak skjer fortløpende gjennom hele skoleåret. 

6. OPPTAKSKRITERIER 

Tilbudet gis til barn som er elev ved skolen/oppvekstsenteret. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller. 

7. OPPTAKSPERIODE 

Barnet tildeles plass i skolefritidsordningen for et skoleår av gangen. For plass det påfølgende 
skoleår må det søkes på nytt. 

For barn med særskilte behov tildeles plass ut det 7. skoleåret. Der det er tilrådd fra sakkyndig 
instans, kan disse tildeles plass også på ungdomstrinnet 

8. OPPSIGELSE AV PLASSEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

Gjensidig oppsigelsestid for SFO-plass i skoleåret er en måned regnet fra den første i påfølgende 
måned. 

Manglende foreldrebetaling vil føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side. Foreldre kan 
inngå betalingsavtale for å hindre oppsigelse. 

9. FORELDREBETALING 

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret. 

Betalingen skjer forskuddsvis til kommunen innen 20. i hver måned. Juli og august er betalingsfrie 
måneder. 
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Det gis søskenmoderasjon med 50% fra og med barn nr 2. Søskenmoderasjon en gis for de plassene 
som er minst. 

10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

Leke- og oppholdsareal settes til 4 kvadratmeter pr barn. 

11. ÅPNINGSTID 

Åpningstiden fastsettes for hvert enkelt skoleår etter at en har foretatt en kartlegging av foreldrenes 
behov. Skolefritidsordningen skal likevel ikke være åpen lengre enn til kl. 16.30. 
Skolefritidsordningen er åpen på morgenen, før skolestart, der det er behov for det.

Skolefritidsordningene holdes åpne på skolens fridager dersom det er ønske fra foreldrene om dette, 
men ikke i jule- og påskeferien. Dersom det er behov for det, kan funksjonshemmede barn likevel få 
et tilbud i disse periodene, dette i samarbeid med Botjenesten. 

Ved oppvekstsentrene er skolefritidsordningen åpen hele sommerferien. Dersom det ved Seida skole 
eller Deanu sámeskuvla er ønske for tre eller flere barn om plass i sommerferien, holdes SFO åpen 
om sommeren ved disse skolene. Grensen på tre barn gjelder ikke der det er snakk om 
funksjonshemmede barn. Skolene setter selv en tidsfrist for når foresatte må melde fra om eventuelt 
behov for plass om sommeren og også hvilket tidsrom det ønskes plass for. 

Alle elever ved SFO skal likevel ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av skolens sommerferie. 

12. PLASSTØRRELSE 

Alle barn har gratis SFO plass fram til kl. 14.00. Plass etter kl 14 fem dager i uka regnes som hel 
plass, fire dager i uka som 80 % plass, 3 dager i uka som 60 % plass, 2 dager i uka som 
40 % plass og en dag i uka som 20 % plass. Plass to dager den ene uka og tre dager den andre regnes 
som halv plass. 

13. BEMANNING 

Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for den daglige driften. Det skal videre være én 
voksen pr 10 barn. 

For barn med særskilte behov kan det settes inn ekstra ressurser etter sakkyndig vurdering. 

14. POLITIATTEST 

Alle ansatte i SFO må legge fram tilfredsstillende politiattest. ( jf. Opplæringsloven § 10-9) 

15. TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT 

Ansatte i skolefritidsordningen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens §§13-13 e. 
Ansatte har opplysningsplikt overfor sosial- og barneverntjenesten (jf. Opplæringslovens § 15-1) 

16. MINIMUMSANTALL BARN 

Dersom det ved Deanu sámeskuvla eller Seida skole ved søknadsfristen er mindre enn 5 barn 
påmeldt til SFO, settes det ikke i gang noen skolefritidsordning ved disse skolene etter kl 14 det 
skoleåret påmeldingen gjelder for. Dette gjelder likevel ikke der funksjonshemmede barn har behov 
for plass. 
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17. HENTING AV BARN

Foresatte må selv hente barna som er i skolefritidsordningen på ettermiddagstid. 

18. GYLDIGHET 

De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 21.08.2013

PS 50/2013 Søknad om tilskudd til hall-leie for 2013

Saksprotokoll saksnr. 50/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (Sfp/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Søknad om økonomisk støtte til fast hall-leie for barn og unge under 18 år i Tanahall avslås.

Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad om økonomisk støtte til fast hall-leie for barn og unge under 18 år i Tanahall avslås.

Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler for omsøkte formål i budsjettet.

PS 51/2013 Søknad om tilskudd til Barents Grand Prix

Saksprotokoll saksnr. 51/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (Sfp/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Tilskudd til Polaris Grand Prix avslås.

Begrunnelse:
Det er ikke avsatt midler i budsjettet 2013 til formålet. 
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Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tilskudd til Polaris Grand Prix avslås.

Begrunnelse:
Det er ikke avsatt midler i budsjettet 2013 til formålet. 

PS 52/2013 Referatsaker / Orienteringer - OKU

Saksprotokoll saksnr. 52/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013 

Behandling
Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:

RS 24/2013 17. MAI ARRANGEMENT 2013 - POLMAK BYGDELAG
RS 25/2013 17. mai arrangement 2013 - FAU ved Boftsa oppvekstsenter

RS 26/2013 17. mai arrangement 2013 - Sirma Bygdelag/Sirpma Gilisearvi
RS 27/2013 17. mai arrangement i Seida - v/8. kl Seida skole

RS 28/2013 Tilskudd - Dokumentarfilm om Tanaelva
RS 29/2013 Tana kommune - pålegg om retting etter tilsyn med opplæringsloven 

kapittel 5, spesialundervisning

Referatsakene tas til orientering. 

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

Undervisningsleder Geir Tvare:
- Orienterte om en eventuell opprettelse av kjøkkenassistent stilling i de kommunale 

barnehagene 
- Orienterte om at OKU-møtene i august og oktober, der OKU bes vurdere om disse 

møtene for kan forskyves 3 uker fram i tid, dette pga saker med høringsfrister 

Orienteringene tas til orientering. 

Votering
Enstemmig vedtatt.



Side 14 av 14

Vedtak
Referatsakene og orienteringene tas til orientering. 

RS 24/2013 17. MAI ARRANGEMENT 2013 - POLMAK BYGDELAG

RS 25/2013 17. mai arrangement 2013 - FAU ved Boftsa oppvekstsenter

RS 26/2013 17. mai arrangement 2013 - Sirma Bygdelag/Sirpma Gilisearvi

RS 27/2013 17. mai arrangement i Seida - v/8. kl Seida skole

RS 28/2013 Tilskudd - Dokumentarfilm om Tanaelva

RS 29/2013 Tana kommune - pålegg om retting etter tilsyn med 
opplæringsloven kapittel 5, spesialundervisning


