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PS 19/2014 Referatsaker/Orienteringer

PS 16/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 16/2014  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.04.2014 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (NSR/SFP) fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.

PS 17/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 17/2014  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.04.2014 

Behandling

Leder Solbjørg Ravna (NSR/SFP) fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak



Sakslista godkjennes.

PS 18/2014 Ny sentrum skole - kompenserende tiltak til Deanu sámeskuvla

Saksprotokoll saksnr. 18/2014  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.04.2014 

Behandling
Prosjektleder  Odd Reidar Biti presenterte oppdatert situasjonsplan  av 25.03.14
I tillegg ble de vist en oversikt over lekapparater/ballbinge og plassering i Seida som vil kunne 
flyttes til nyskolen. Det ble gitt innspill om å ha den eksisterende ballbinge til felles bruk for 
begge skoler.
Det ble lagt fram en sitasjonsplan – hvor det var påført plassering av ballbinge og basseng.
Utvalgsleder la fram tiltak som pedagoger på Deanu sámeskuvla har foreslått ( Se vedlegg)

Felles forslag fra  leder Solbjørg Ravna (SFP/NSR) , Olaf Trosten (SP), Cathrine Erke (FE/OL), 
Liz Utsi (AP) og  Anette Helene Opdahl (H) :

”Oku ser det som nødvendig at det bevilges økonomiske rammer for å styrke det samiske 
språkmiljøet ved Deanu sámeskuvla.
Det innebærer både innvendige og utvendige tiltak.
Det vil være bla. være å gjøre rokeringer fysisk på klasserom inndeling. Dette for å gi bedre 
vilkår for småskolen til å utnytte utearealene. Det må utredes snarest hvilke tiltak må 
iverksettes, og hva som må prioriteres, og kostnader for disse.
Vi ber administrasjonen utarbeide forslag og kostnadsoverslag som legges frem for 
kommunestyret i mai.
OKU ser det som viktig å presisere at utbygging av gjerde er uavhengig av saken om bygging av 
ny skole ved Tanabru. Det er et nødvendig sikkerhetstiltak for elever med særskilte behov. Dette 
tiltaket må gjennomføres før skolestart høsten 2014.”

Votering
Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak
Oku ser det som nødvendig at det bevilges økonomiske rammer for å styrke det samiske 
språkmiljøet ved Deanu sámeskuvla.
Det innebærer både innvendige og utvendige tiltak.
Det vil være bla. være å gjøre rokeringer fysisk på klasserom inndeling. Dette for å gi bedre 
vilkår for småskolen til å utnytte utearealene. Det må utredes snarest hvilke tiltak må iverksettes, 
og hva som må prioriteres, og kostnader for disse.
Vi ber administrasjonen utarbeide forslag og kostnadsoverslag som legges frem for 
kommunestyret i mai.
OKU ser det som viktig å presisere at utbygging av gjerde er uavhengig av saken om bygging av 
ny skole ved Tanabru. Det er et nødvendig sikkerhetstiltak for elever med særskilte behov. Dette 
tiltaket må gjennomføres før skolestart høsten 2014.



PS 19/2014 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 19/2014  i Oppvekst- og kulturutvalget - 01.04.2014 

Behandling

Utvalgsleder la fram saken

Fylkesmannen i Finnmark varsler tilsyn for alle kommunene i Finnmark i perioden 2014-
2017

Tilsynet er delt inn i tre hovedområder:

1. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa
a. Det lokale arbeidet med læreplanar og individuelle opplæringsplanar
b. Individuell undervegsvurdering i fag
c. Spesialundervisning - meldeplikt
d. Særskild språkopplæring - kartlegging

2. Forvaltningskompetanse (saksbehandlinga)
3. Skolebasert vurdering

Som skoleeier må vi ha et forsvarlig system som sikrer at kravene i opplæringsloven og 
tilhørende forskrifter blir fulgt (oppll. § 13-10)

≠ § 13-10.Ansvarsomfang
≠ Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret 

for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til 
disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.

≠ Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal 
ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del 
av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall 
og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

  

OKU ber om at kommunen sikrer gjennomgang av disse punktene. 
Samtidig  er det naturlig at man sikrer at alle skolene i kommunen har like grunnlagsdokumenter 
og retningslinjer

Viktige element innen kvalitetssikringssystemet.
Kvalitetssikringen baseres på at skolene hvert år utfører og vurderer prosedyrer og kvalitet som 
er fastsatt innen følgende områder:
1. Opplæringsloven med forskrifter 
2. Læreplan for grunnskolen 
3. Fokusområder innen skolene. 



4. Virksomhetsplan for den enkelte skole. 
5. Spesialpedagogiske rutiner og skjematikk 
6. Nasjonale prøver i norsk, samisk, matematikk og engelsk
7. Elevundersøkelsen 
8. Foreldreundersøkelsen 
9. Lærerundersøkelsen 
10. Internkontrollsystem for HMS. Elever og ansatte 

Votering

Vedtak

Saken  meldes opp som egen sak til neste OKU.


