
 

Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus 
Dato: 04.06.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Følgende sak ettersendes: 

PS 37/2019 Supplere utviklingsplan for Tanaskolen 2018 - 2021 

 

Program: 

Kl. 10.00 – 10:30   Orientering om PPT 

Kl. 10:30 – 11:00  Overvekt og fedme hos barn og unge i kommunen 

Kl. 11:00 – 12:00 Behandling av HOOK-saker 

Kl. 12:00 – 12:00  Lunsj 

Kl. 12:30 –      Forts. behandling av HOOK-saker 

 

 

 

Tana, 28. mai 2019 

 

Kristin Rajala 

Leder 
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PS 20/2019 Godkjenning av innkalling

PS 21/2019 Godkjenning av saksliste

PS 22/2019 Godkjenning av protokoll fra 26.03.2019



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2019/664-0 

Saksbehandler:  Magnhild Stock 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 23/2019 04.06.2019 

 

Svar på søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken 2019 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana Pensjonistforening innvilges kr 14 000.- fra Den Kulturelle Spaserstokken. 
Arrangementet må gjennomføres i 2019. 
 
Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller 
rabatert billett for sin ledsager.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene 
 

 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 40 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 
2019.  
 
Innen søknadsfristen hadde Tana kommune mottatt 6 søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  
Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 
gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  
Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, 
teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner 
og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.  
Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.  
 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  
Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor eldre i 
kommunen.  
Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
 

5



Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller 
kompetanseheving. Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 
eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på 
tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, 
samt driftsstøtte til lag og foreninger.  
 
Tana pensjonistforening søker om kr. 15 000 fra den kulturelle spaserstokken til blant annet 
kulturinnslag på pensjonisttreffene, konserter på omsorgsboligene, dagsenter og sykeavdelingen på 
Tana helsesenter. 
 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2019/707-0 

Saksbehandler:  Magnhild Stock 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 24/2019 04.06.2019 

 

Svar på søknad om støtte fra den kulturelle spaserstokken 2019 

Rådmannens forslag til vedtak 
Folkeakademiet Tana innvilges 10 000.- fra Den Kulturelle spaserstokken. 
Arrangementet må gjennomføres i 2019. 
 
Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller 
rabatert billett for sin ledsager.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene 
 

 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 40 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 
2019.  
 
Innen søknadsfristen hadde Tana kommune mottatt 6 søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  
Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 
gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  
Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, 
teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner 
og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.  
Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.  
 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  
Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor eldre i 
kommunen.  
Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
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Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller 
kompetanseheving. Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 
eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på 
tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, 
samt driftsstøtte til lag og foreninger.  
 
Folkeakademiet i Tana søker om kr. 20 000 fra den kulturelle spaserstokken til blant annet 
kulturinnslag på pensjonisttreffene, konserter på omsorgsboligene, dagsenter og sykeavdelingen på 
Tana helsesenter. 

Vurdering  

Folkeakademiet i Tana er en aktiv aktør for målgruppen i Tana kommune som kan treffe 
målgruppen godt med sine tilbud og billetter. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2019/691-0 

Saksbehandler:  Magnhild Stock 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 25/2019 04.06.2019 

 

Svar på søknad om støtte fra den Kulturelle spaserstokken 2019 

Rådmannens forslag til vedtak 
Dag Broch innvilges kr 5 000.- fra Den Kulturelle Spaserstokken. 
Arrangementet må gjennomføres i 2019. 
 
Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller 
rabatert billett for sin ledsager.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 40 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 
2019.  
 
Innen søknadsfristen hadde Tana kommune mottatt 6 søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  
Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 
gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  
Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, 
teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner 
og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.  
Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.  
 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  
Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor eldre i 
kommunen.  
Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
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Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller 
kompetanseheving. Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 
eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på 
tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, 
samt driftsstøtte til lag og foreninger.  
 
Dag Broch søker om kr. 15 000 fra den kulturelle spaserstokken til 6 konserter på 3 
eldreinstitusjoner i Tana. Pris kr 2500.- pr konsert. 
 

Vurdering 
Dag Broch har tidligere år hatt konserter ved eldreinstitusjoner i Tana og treffer målgruppen 
godt. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2019/697-0 

Saksbehandler:  Magnhild Stock 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 26/2019 04.06.2019 

 

Svar på søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken 2019 

Rådmannens forslag til vedtak 
Inkeri Laitinen innvilges kr 2 500.- fra Den Kulturelle Spaserstokken. 
Arrangementet må gjennomføres i 2019. 
 
Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller 
rabatert billett for sin ledsager.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 40 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 
2019.  
 
Innen søknadsfristen hadde Tana kommune mottatt 6 søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  
Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 
gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  
Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, 
teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner 
og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.  
Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.  
 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  
Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor eldre i 
kommunen.  
Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres.  
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Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller 
kompetanseheving. Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 
eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på 
tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, 
samt driftsstøtte til lag og foreninger.  
 
Inkeri Laitinen søker om kr. 7 500 fra den kulturelle spaserstokken til 3 konserter på 3 
eldreinstitusjoner i Tana. Pris kr 2500.- pr konsert. 
 
 

Vurdering 
Inkeri Laitinen har tidligere år hatt konserter ved eldreinstitusjoner i Tana og treffer målgruppen 
godt. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2018/2560-0 

Saksbehandler:  Magnhild Stock 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 27/2019 04.06.2019 

 

Svar på søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken 201 

Rådmannens forslag til vedtak 
Håkon Nervik Kollstrøm og Thomas Brøndbo innvilges 8500.- fra Den Kulturelle 
Spaserstokken. Arrangementet må gjennomføres i 2019. 
 
Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for 
funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller 
rabatert billett for sin ledsager.  
 
Pengene overføres etter utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker med rapport og regnskap 
for arrangementene 
 

 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 40 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 
2019.  
 
Innen søknadsfristen hadde Tana kommune mottatt 6 søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  
Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 
gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  
Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, 
teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner 
og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.  
Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.  
 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  
Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor eldre i 
kommunen.  
Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
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Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller 
kompetanseheving. Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 
eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på 
tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, 
samt driftsstøtte til lag og foreninger.  
 
Tana pensjonistforening søker om kr. 15 000 fra den kulturelle spaserstokken til blant annet 
kulturinnslag på pensjonisttreffene, konserter på omsorgsboligene, dagsenter og sykeavdelingen på 
Tana helsesenter. 
 
Håkon Nervik Kollstrøm og Thomas Brøndbo søker om 8500.- fra den kulturelle spaserstokken 
til konsert på sykehjemmet i Tana.  

Vurdering 
Håkon Nervik Kollstrøm og Thomas Brøndbo treffer målgruppen da repertoaret er tilpasset de 
som bor på sykehjem med viser og pianospill. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2019/55-0 

Saksbehandler:  Magnhild Stock 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 28/2019 04.06.2019 

 

Svar på søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken 2019. 

Rådmannens forslag til vedtak 
Christian Stejskal søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken avslås. 
 

 

Saksopplysninger 
Tana kommune er tildelt kr. 40 000 fra tilskuddsordningen den kulturelle spaserstokken (DKSS) for 
2019.  
 
Innen søknadsfristen hadde Tana kommune mottatt 6 søknader på tilskuddsordningen. 
 
Formålet for den kulturelle spaserstokken er å:  
Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre  
Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles 
gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  
Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, 
teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner 
og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.  
Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.  
 
Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark:  
Arbeidet må være forankret i kommunens planer for og organisering av innsatsen overfor eldre i 
kommunen.  
Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres  
 
 
Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller 
kompetanseheving. Tilskudd fra DKSS skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til 
eksisterende eller planlagte satsninger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på 
tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, 
samt driftsstøtte til lag og foreninger.  
 

15



Christian Stejskal søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken til og gjennomføre 
multimedia forestillingen «mitt nabolag» en fortelling om kunstnerens pilgrimsferd til fots fra 
Wien, via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia.  
Kunstneren har fotografert livet til søppel arbeiderne i Kairo og skrevet noveller. 
 

Vurdering 
Christian Stejskal`s kulturelle innslaget kan ikke sies og treffe målgruppen for Den kulturelle 
spaserstokken. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 

Arkivsaksnr: 2019/1237-0 

Saksbehandler:  Magnhild Stock 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 29/2019 04.06.2019 
Kommunestyret  13.06.2019 

 

Retningslinjer for flerbrukshallen og Tana svømmehall 

Rådmannens forslag til vedtak 
 

Saksopplysninger 
HOOK har etterspurt vurderinger knyttet til gratis garderobe for barn i flerbrukshallen. Det antas 
at saken ikke gjelder grupper med blanding av barn og voksne.  
 
Administrasjonen har gjort beregning for perioden der flerbrukshallen har åpent for 
treningstider, som samsvarer med skoleruta. Det er 38 uker. Det er usikkert hvor stor 
etterspørselen etter garderober vil være. Dersom det er delbetaling vil lagene bruke en streng 
behovsprøving, mens hvis det er helt gratis vil man ventelig ønske å ha mer eller mindre full 
tilgang til garderobene.  
 
Renhold av garderobene er beregnet til to timer per gang/utleiedag. Dette tilsvarer en samlet 
lønnsutgift på 750 kr. Dersom dette gjøres 5 dager i uka i 38 uker, vil det årlige beløpet bli 142 
500. Utgiftene til drift av garderobene føres i ansvar 8020 Idrettsanlegg. 
 
Ønsket om garderober utenfor de normale åpningstidene er ikke beregnet, vi kjenner ikke til i 
hvilken grad lag som ikke bruker hallen vil etterspørre bruk av garderober. En sats på 750 pr 
gang/dag vil kunne benyttes av beslutningstaker. Dersom man antar 3 ganger i uken i 14 uker, 
betyr det en kommunal utgift på 31 500. 
 

Vurdering 
All tid saken handler om gratis bruk av garderober har ikke administrasjonen gjort vurderinger 
om delbetaling og antar at etterspørselen etter å bruke garderobene vil være omfattende.  
 
Finansiering av økt renhold må gjøres i form av økte budsjettrammer. Den månedlige utgiften 
vil være 14 500. 
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Dersom man ønsker å innvilge gratis bruk av garderobene for barn kan dette gjøres ved å tilføye 
et nytt punkt 6 i retningslinjene, og finne budsjettmessig inndekning: 
 

Tana kommune vedtar at barn skal kunne bruke garderobene i flerbrukshallen gratis fra 
og med __(dato)___. Nytt punkt under retningslinjer for flerbrukshallen pkt 4 Leiefritak 
vedtas: 
 
"Lag og foreninger kan vederlagsfritt bruke garderobene for barns aktiviteter. Dette 
gjelder også utendørsaktiviteter." 
 
Budsjettrammen til ansvar 8020 utvides med kr ______. Inndekning gjøres ved _____.  

 
 
Dersom man ikke ønsker å gi fri bruk av garderobene, kan man for eksempel vedta: 
 

Bruk av garderobeanlegget i flerbrukshallen videreføres som i vedtatt reglement. 
 
For at dette skal kunne gjennomføres vil det være behov for å øke budsjettrammene på 8020 
med kr. 142.500.- Dette kan eventuelt finansieres ved å øke leieprisene for alle. 
Dersom lag/foreninger vil benytte garderober utenom de 38 ukene som skissert, må kommunen 
påregne ytterligere 2 timer ekstra renhold pr. utleiedag a kr 750.- 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg 1 retningslinjer 
2 Priser leie 
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Vedlegg 1. 
 
1) Innledning 
Flerbrukshallen i Tana er ferdigstilt for bruk fra august 2008. Hallen skal drives til beste for 
innbyggere og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og 
kulturlivet i kommunen, samt være en møteplass for felles aktiviteter. 
Det er viktig at mangfoldet i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen, og får 
ivaretatt sine interesser. 
Tana svømmehall ble ferdigstilt sommeren 2018 og var klar til bruk høsten 2018, 
svømmehallen er et 25 meters basseng. Svømmehallen er primært et skoleanlegg som 
benyttes til svømmeopplæring, men skal også benyttes til ivaretakelse av plan for drift jfr 
søknad om spillemidler. 
 
Flerbrukshallen har følgende fasiliteter: 

 Fotball 
 1 håndballbane 
 4 volleyballbaner (1 match- og 3 treningsbaner) 
 4 basketballbaner (1 match- og 3 treningsbaner) 
 7 badmintonbaner 
 1 innebandy 
 1 bocciabane 
 1 bryterom 
 1 klatrevegg 8,5 m (leies sammen med 1/3 hall) 
 1 aktivitetsrom i andre etasje 
 1 miniatyrskytebane (eget rom i andre etasje) 
 Andre aktiviteter som er egnet i hallen er f.eks. turning, bueskyting 
 Egen kafeteria med plass til ca 120 personer. 
 Garderobeplass til ca 50 (4 stk) og to instruktørgarderober 
 Dopingkontrollrom 
 280 tribuneplasser 
 72 parkeringsplasser 
 Utenfor er det en ballbane 20x40 med grusdekke. 

 
Flerbrukshallen er totalt 2000 kvm. og har en banestørrelse på 1000 kvm. Hallen kan deles i 3 
baner med skillevegg. Gulvet er belegg, og oppmerket for aktiviteter som nevnt ovenfor. 
 
Svømmehallen har følgende fasiliteter: 

 Vannsklie 
 Badstue tilknyttet garderobene 
 Boblebad 
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2) Hvem kan leie: 
 Fortrinnsvis kultur- og idrettsmiljøet i Tana 
 Barn og unge under 18 år prioriteres før voksne fram til kl 20.00 
 Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmede har prioritet i fordeling av 

halltid 
 Bygdelag 
 Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignede for private og offentlige 

 
3) Utleietider 
Flerbrukshallen og svømmehallene leies ut hele året. Flerbrukshall og svømmehall kan 
stenges ved reparasjoner/vedlikehold på kort varsel.  
 
Faste treningstider er forbeholdt perioden 15. aug. – 15. juni og følger skoleruten. 
Flerbrukshallen og svømmehallen er åpen for utleie hverdager kl 08.00 – 23.00, men 
grunnskolen i Tana gis prioritet fram til kl 15:00. Utleie begrenses av kommunens tid til 
renhold. 
 
Etter spesiell avtale kan faste treningstider benyttes i jule-, vinter- og påskeferier hvis hallen 
eller svømmehallen ikke er leid ut til andre arrangementer. 
 
Tana kommune utarbeider normalt stengeplan som varsles til sine leietakere. 
 
4) Bestemmelser om leie 
 
Tildeling av flerbrukshall og svømmehall 
Halltilgang og tildeling av tid i svømmehallen fordeles etter skriftlig søknad, og foretas av 
TKE KF etter eventuell uttalelse fra idrettsrådet og kommunens kulturavdeling. 
 
Ved tildeling av tider fordeles det slik at flest mulig kan benytte hallen og svømmehallen. 
Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmede har prioritet i fordeling av halltid. 
Treningstidsinndeling etter kl. 15 skal være den samme som før kl 15 med 15 minutters 
inndeling. 
 
Det er lagt opp til folkebad i svømmehallen 2 dager pr uke. Det legges opp til folkebad en 
ukedag, samt lørdager. Det vil ikke være mulig å få tildelt tid i svømmehallen på disse 
tidspunktene. 
 
Alle registrerte idrettslag i Tana kommune, skal vurderes likt etter søknad. Dette gjelder kun i 
kjernetiden. Utenom kjernetid forsøker man å få plass til alle som søker om halltid.  
 
Tana kommunene skal ikke definere om det er utendørs eller innendørs idrett o.l. ved leie av 
flerbrukshallen. 
Kjernetiden er mellom kl.16:30-20:30 mandag til og med torsdag. Denne kjernetiden skal 
fordeles til funksjonshemmede i alle aldre, barn og ungdom under 18 år. Kun ved ledig 
kapasitet tildeles denne treningstiden til blandede grupper og voksne. 
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Tildeling av tid i svømmehallen der barn under 10 år trener sammen med voksne kan ikke 
defineres som blandet gruppe. Dette fordi barn under 10 år må ha voksne med i 
svømmehallen på grunn av sikkerhet. 
 
Søkerne må i søknaden spesifisere hvor mange ulike treningspartier de har og tid i 
flerbrukshallen tildeles etter antall treningsparti.  
 
Søkerne må sette seg inn i hvilke krav til bla sikkerhet kommunen stiller ved leie. 
 
Ved søknad om bruk av flerbrukshallen skal det vedlegges oppdatert medlemstall for aktive 
utøvere. Medlemstallene deles inn i barn og ungdom under 18 år og voksne. Disse 
medlemstallene skal ikke være eldre 6 mnd. 
 
Alle treningsparti med funksjonshemmede i alle aldre og barn og ungdom under 18 år 
forsøkes tildelt minst 45 minutters trening per uke i kjernetiden. 
 
For tildeling av trening på hovedbanen gjelder følgende: Treningspartier med mindre enn 5 
aktive utøvere under 18 år, søkes sammenslått med andre trengingspartier innen samme idrett. 
 
Hvis sammenslåing ikke er mulig eller treningspartiet også etter sammenslåing er mindre enn 
5 aktive utøvere under 18 år, så tildeles det maksimalt 1 trening på maksimalt 45 minutter per 
uke i kjernetiden mellom kl.16:30-20:30. For små treningsparti skal det alltid være restriktivt 
med tildeling av hele hovedbanen i hallen. 
 
I perioder der treningspartier som er tildelt halltid, ikke bruker hallen, f.eks. ved trening 
utendørs, så plikter leier å opplyse om dette til Tana kommune, slik at treningstider i denne 
perioden kan tildeles andre treningsparti. 
 
Hvis antallet barn og unge under 18 år reduseres betydelig i et treningsparti, eller ingen under 
18 år møter i løpet av 1 måned, plikter leier å opplyse om dette til Tana kommune, slik at 
andre treningsparti kan tildeles denne tiden. 
 
Tana kommune kan be om en oversikt over bruken av hallen for kortere perioder. 
 
Søknadsfrist 
Søknadsfrist er normalt 31. mai for den kommende treningsperioden 15. august – 15. juni. 
Hvis søknad leveres etter søknadsfristen vil søker få tildelt tid dersom hallen eller 
svømmehallen er ledig. 
 
 
Klageadgang 
Eventuelle klager på tildelt treningstid sendes skriftlig til TKE KF. 
 
 
 
 
 
 

21



Leiefritak 
 Faste treningstider og andre samlinger for lag/grupper hvor alle deltakere er under 18 

år, samt for funksjonshemmede er gratis. 
 Faste treningstider i tidsrommet kl 21.00 - 23:00 er gratis. 

 
Alle grupper som ikke er nevnt ovenfor betaler leie. Blandede grupper (deltakere over og 
under 18 år,) betaler leie som for voksenlag/seniorlag, gjelder ikke svømmehallen der barn 
under 10 år er sammen med voksne. 
 
Ved leie i forbindelse med arrangementer, kamper, turneringer og lignende (også der 
deltakere under 18 år) skal det betales leie for hallen og svømmehallen. 
 
Hva inngår i leien 

 Flerbrukshallen og svømmehallen leies ut med det utstyret som er i hallen og 
svømmehallen. Utstyr utover det som allerede er i hallen, må leietaker anskaffe selv. 

 Garderober og ordinært renhold er inkludert i leieprisen. Etter arrangementer skal 
leietaker likevel rengjøre ifølge egenrengjøringsinstruks. 

 Dersom det ved arrangementer er behov for ekstra bistand fra Tana kommune, vil 
dette bli fakturert iht. medgått tid. 

 Det er ikke lov for brukere og ha medbrakte leker i svømmehallen, utenom avtale. 
 Tilgang til å lagre utstyr i flerbrukshallen begrenses til kapasiteten på lager i 

flerbrukshallen, men må alltid avtales. 
 
 
Leiekontrakt 
Det skal inngås kontrakt ved bruk av både flerbrukshall og svømmehall. 
 
Brudd på leiereglement eller kontrakt 
Det er å betrakte som brudd dersom: 

 Utstyr står lagret i hallen og svømmehallen, eller det ikke er ryddet etter arrangement. 
 Hallens og svømmehallens utstyr ikke er ryddet bort etter avsluttet treningstid 
 Utleverte nøkler eller nøkkelbrikker ikke leveres tilbake 
 Leietaker ikke har rengjort etter arrangement i henhold til rengjøringsinstruks og 

utleier må foreta ekstraordinært rengjøring 
 Utleier må utføre noen av leietakers plikter etter utleie, blir dette arbeidet fakturert 

leietaker etter medgått tid. 
 Sikkerhet til mennesker og bygg ikke blir ivaretatt. 
 Leietaker ikke bidrar til god ENØK. 

 
 
Sanksjoner 
Ved brudd på leiereglement eller kontrakt kan det utløse krav om erstatning eller krav om 
terminering av leiekontrakt. 
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Erstatning for tap og skade 
Leietaker gjøres økonomisk ansvarlig for skader som påføres hallen og utstyr. 
Tap av eller skade på utstyr, kjøkkenutstyr og lignende belastes leietaker. 
 
 
Priser 
Kommunestyret fastsetter leieprisene i sitt budsjettvedtak. Prislisten vedlegges som eget 
dokument. Vedlegg 2. 
 
Revidering av reglement 
Reglementet revideres hvert annet år. 
 
5 Reklame 
Leier kan henge opp reklame og lignende for det arealet av hallen og den tiden av hallen som 
de disponerer i henhold til leieavtale, eksempelvis treningstid, turneringer og arrangementer. 
 
Materiellet skal tas ned når bruks-/treningstiden er over. 
 
Visning av reklame og lignende kan også skje på audio/visuelt utstyr som utleier har satt opp i 
hallen, med de samme begrensninger som for annen reklame, dvs. at de opphører når 
brukstiden opphører. 
 
6 Fri tilgang til garderober i flerbrukshallen 
Det gis ikke gratis tilgang til garderober for lag/foreninger i flerbrukshallen, gjelder også 
lag/foreninger som benytter utendørs anlegg, herunder kunstgressbane. 
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Vedlegg 2 

PRISER 2019 Trening Fast dag

3,00 %
(priser 2019 fastsettes av kst des 2018) Barn Pris Pris Pris Pris Pris pr dag* Pris Pris 

3,50 % under 19 år pr time før pr dag * Lø-Sø Fr-Sø Lø-Sø Fr-Sø
kl 21:00

Hele hallen 3 198 5 061 6 935 9 067 13 590 15 867
(inkl. kantine og garderobe) 1 863 3 198 4 399
Hall 1, 2 og 3 600
1/3 Hall 331 1 263 1 863 2 267 3 333 5 599 6 800
2/3 Hall 466 1 501 2 267 2 536 5 599 7 866 9 067
Bryterom 331 1 263 1 863 2 267
Aktivitetsrom 331 1 004 1 604 1 863 2 267 3 333 3 995
Kjøkken og kafè 1 263 1 863 2 267 2 267 3 333 3 995
Badstue ** 1 873
Garderober 1 004 1 470 1 863
Klartrevegg 331 1 004 1 470 1 863
Utstyropprydding (per gang) 652 807 8 135 8 135 8 135 8 135 8 135 8 135
Kontraktsbrudd: renhold per time 321 404 404 404 404 404 404 404
Kontraktsbrudd: tap av nøkkel 600 745 745 745 745 745 745 745
Kontraktsbrudd: annet per time 321 404 404 404 404 404 404 404
Kontraktsbrudd: annet erstatning etter verdi

Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris
pr time pr time pr time pr time pr time pr time pr time

tilf.utleie faste tider faste tider faste tider faste tider faste tider faste tider
under 19 år eksterne bland.grupperbland.grupper folkebad morgen
og funksj.

15:30-> 08:30-15:30 15:30-20:00 etter 20:00
Svømmehall 1 000 0 200 200 0 Egne avtaler Egne avtaler
Utstyropprydding (per gang) 652
Kontraktsbrudd: se priser på hallen om dette

Ikke-kommersielle interesser Kommersielle interesser
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: H41 

Arkivsaksnr: 2019/1272-0 

Saksbehandler:  Jørn Aslaksen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 30/2019 04.06.2019 
Kommunestyret  13.06.2019 

 

Forsøksordning: Bruk av Maskevarreveien omsorgsboliger som 
"eldreboliger" 

 
Vedlegg 
2 Pasienters%20rett%20til%20fortsatte%20tjenester%20i%20hjemmet%20ved%20tilbud%20

om%20plass%20i%20sykehjem 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Tana kommune retter en henvendelse til departementet for å forhåndsvurdere et forsøk med 
Maskevarreveien som eldreboliger. Disse boligene skal være et tillegg til det ordinære pleie- og 
omsorgsbehovet.  
 
Forsøket tar sikte på at leietaker som får tildelt bolig i Maskevarreveien skal være sikret 
passende kommunalt tilbud innenfor kommunens samlede tilbud. Forsøket innebærer at det 
pleiefaglige behovet avgjør hvilket tilbud leietaker får, og at det ikke vil være 
heldøgnsbemanning i Maskevarreveien. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Etterbruken av Maskevarreveien omsorgsboliger er ikke avgjort. Flere aktører peker på ønsket 
om "eldreboliger", altså et boligtilbud uten heldøgns betjening. 
 
Denne saken tar sikte på å skape et alternativ som senere kan veies opp mot andre alternativer. 
Det er dermed ikke ment å være en beslutning, men å åpne for et alternativ som per i dag ikke er 
urpoblematisk. 
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Forsøksloven åpner for at kommuner kan få en forsøksperiode på inntil fire år for å prøve ut 
tjenester eller tilbud som ellers vil være vanskelige å få til pga annen lovgiving. Et vesentlig 
punkt er at brukerrettigheter ikke skal forringes, eller at de skal ivaretas på annen måte. 
 
Tana kommune har en svært desentralisert besetning der bare en tredel bor i sentrumsområdet. 
Dermed kan man anta at det er en del eldre som vil kunne føle utrygghet fordi de bor avsides, og 
derfor kunne ha tenkt seg å flytte til sentrumsområdet noen år før de ellers vil få et tilbud basert 
på ordinære pleiefaglige kriterier. Dette samsvarer med satsingen på "Leve hele livet" som 
vektlegger mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.  
 
Leve hele livet er en kvalitetsreform hvor regjeringen peker på fem løsninger for å møte 
utfordringene der målet er å gi økt kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til 
eldre og deres pårørende: 

 Den enkeltes behov 
 Avlastning og støtte til pårørende 
 Færre å forholde seg til og økt kontinuitet 
 Mykere overganger mellom eget hjem og sykehjem 
 Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus 

 
Dersom brukere får tilbud om boliger tidligere enn ellers planlagt, vil de enklere få tilgang til 
helsetjenester, fellesskap, delta i matordninger og mykner overgangen fra egen eid bolig til 
kommunalt tilbud.  
 
To sentrale bestemmelser som kan skape hindringer 
Brukere har rett til å få tjenester hjemme, så langt som mulig. Kommunens vedtatte 
tjenestetilbud vil kunne være en av faktorene som avgjør hvor langt kommunens plikter til å 
tilby hjemmetjenester strekker seg. Dette er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
I praksis innebærer dette at hjemmetjenester tilbys inntil pleiebehovet er så stort at brukeren 
tilbys plass i Maskevarreveien, på omsorgssenteret eller på sykehjemmet. Tilbudet som gis 
avhenger av det pleiefaglige behovet. Inntaksteamet vurderer hvilket tilbud som gis, og i hvilke 
omfang. Det er pr i dag vedtatt heldøgnsbemanning i omsorgssenteret og i sykeavdelingen.  
 
Kommunestyret vedtok ifm budsjettet for 2019 å avvikle nattevakttjenesten i Maskevarreveien 
omsorgsboliger. Brukere med behov for nattevakt fikk annet tilbud. En bruker ønsket i 
utgangspunktet ikke å flytte, og kommunen ba KS advokatene om juridisk bistand. 
Svaret er at kommunen kan bestemme at pleie- og omsorgstilbudet er ulikt dimensjonert i ulike 
virksomheter, og at brukerne i utgangspunktet må innrette seg etter dette. Men samtidig pekes 
det på muligheten for at fylkesmannen kan overprøve dette, og at det dermed skapes en 
usikkerhet om kommunen kan ha en forutsigbarhet for en eventuell flytting av brukere til 
passende tjenestetilbud. 
 
Den andre bestemmelsen som kan skape utfordringer mht fleksibilitet er husleieloven. 
Husleieloven tar utgangspunkt i at leietaker inngår avtale om å leie en bestemt leilighet med en 
fast adresse. Det åpnes ikke for at kommunen kan inngå en fleksibel kontrakt med brukeren, 
man kunne tenke seg at leietaker er sikret en passende bolig, men ikke nødvendigvis den samme 
gjennom hele leieforholdet. Nå er det slik at dersom kommunen ønsker at brukeren skal flyttes 
til et mer passende tilbud, må husleiekontrakten formelt sies opp. At tjenestetilbudet endres er 
ikke nødvendigvis en hjemmel for å si opp husleiekontrakten, selv om det gagner leietaker.  
 
Man kunne derfor tenke seg at kommunen hadde rett til å tilby annen relevant leilighet.  
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Forsøket 
Forsøket som kommunen kan vurdere er å få tillatelse til å tilby fleksible husleiekontrakter til 
beboere i Maskevarreveien. Fleksibiliteten som etterspørres er at beboeren skal kunne tilbys 
annen passende bolig hvis pleie- og omsorgsbehovet endres. Det er ikke på noen måte tenkt at 
beboeren skal risikere å stå uten bolig, de skal være sikret et passende kommunalt botilbud når 
de har fått leilighet i Maskevarreveien eller annen "eldrebolig". 
 
Siden omsorgssenteret og sykeavdelingen dekker det faglige behovet for omsorgsplasser til 
eldreomsorg, er det ikke pleiefaglig behov for Maskevarreveien. At det allikevel kan tilbys et 
antall plasser/boliger vil derfor være en reell utvidelse av eldreomsorgen.  
 
Brukerens rettigheter vil ikke svekkes i dette forsøket, siden dette faktisk vil utgjøre en ny 
rettighet som kommer i tillegg til dagens rettigheter. Kommunen mener at denne utvidete 
rettigheten til å ha et boligtilbud mer en veier opp for den ulempen som vil oppstå ved at 
beboeren ikke kan garanteres å beholde samme adresse i hele forløpet. 
 
Forsøket svarer godt på utfordringene som stortinget har gitt kommunene med å tilby sosial 
omsorg i tillegg til den tradisjonelle omsorgstanken.  
 
I praksis vil dette gjøres ved at kommunen utarbeider en skisse for hvordan dette kan løses, og 
oversender saken til kommunaldepartementet. De vil sammen med berørte fagdepartementer 
utføre en foreløpig vurdering om dette caset passer for en forsøksordning. Dersom de mener det 
passer, vil vi utarbeide en komplett søknad som departementet kan ta endelig stilling til. Sentralt 
i vurderingene er om brukerrettigheter i sum svekkes.  
 
Etter at forsøket opphører 
Forsøksperioden vil normalt være inntil fire år. 
 
I løpet av denne perioden vil kommunen høste erfaringer som også andre kommuner vil kunne 
ha nytte av. Etter at forsøket opphører må kommunen avvikle forsøket, og foreta en ny 
vurdering av etterbruken av Maskevarreveien. 
 
Det er en rekke mulige utfall: 

 Erfaringer kan vise at det ikke er behov for eller ønskelig å videreføre saken 
 Vi kan spille inn behovet for en lovendring 
 Ta hele debatten om etterbruk på nytt – kanskje andre behov må dekkes 
 Innrette oss etter dagens lovgiving og ha flere vaktordninger enn det som er faglig 

begrunnet 
 Noe helt annet? 

Vurdering 
Denne saken tar som sagt sikte på å skape en åpning for en type eldreboliger som i dag ikke er 
vanlig, en slags gjennomgangsbolig som skaper ett nytt, halvt trinn i omsorgstrappa. En slik 
løsning vil være et godt bidrag for å løse utfordringen med sosial omsorg. 
 
Rettighetene til beboerne svekkes litt ved at de ikke har en helt ordinær husleieavtale, men på 
den annen side styrkes rettighetene vesentlig ved at de sikres kommunalt boligtilbud mye 
tidligere enn de ellers ville hatt muligheten til. 
 
Denne saken skal bare skape en mulighet for annen type etterbruk av Maskevarreveien 
omsorgsboliger, og er ikke ment å være en endelig beslutning. Rådmannen mener derfor at det 
kan være verdt å undersøke saken nærmere.  
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Fra: Jørn Aslaksen (ja@tana.kommune.no)
Sendt: 23.05.2019 15:43:10
Til: Tana Arkivarer på Rådhuset
Kopi: 

Emne: VS: Forespørsel om bistand 
Vedlegg:
Pasienters%20rett%20til%20fortsatte%20tjenester%20i%20hjemmet%20ved%20tilbud%20om%20plass%20i%20sykehjem.pdf
Fra: Siri Tofte <siri.tofte@ks.no> 
Sendt: fredag 3. mai 2019 12:40
Til: Anu Nilsen <anu@tana.kommune.no>
Emne: Forespørsel om bistand
 
Hei,
 
Jeg viser til din epost nedenfor og din kontakt med min kollega Andreas Dag Nilsen.
 
Etter helse‐ og omsorgstjenesteloven § 3‐2, 1 ledd nr 6 har kommunen ansvar for å tilby helse‐ og omsorgstjenester i form av:
 

a.       Helsetjenester i hjemmet
b.      Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og
c.       Plass i institusjon, herunder sykehjem.

 
 
Etter § 3‐2 a plikter kommunen å tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
dersom dette etter en helse‐ og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren
nødvendige og forsvarlige helse‐ og omsorgstjenester.
 
Heldøgns tilbud om pleie blir gitt i institusjoner, men heldøgns pleie ytes mange steder i eget hjem. Det vil bero på en
forsvarlighets‐ og hensiktsmessighetsvurdering om heldøgns tjenester i det enkelte tilfelle kan eller skal ytes i hjemmet
eller i institusjon. Som et utgangspunkt må det imidlertid etter mitt skjønn kunne legges til grunn at den enkelte
sannsynligvis ikke vil ha krav på å få heldøgns hjelp utenfor institusjon når kommunen ikke har etablert slik hjelp, men gir
adekvat hjelp i sykehjem. 
 
For dette vises til Helsedirektoratets uttalelse av 12. september 2017 om pasienters rett til fortsatt tjenester i hjemmet ved
tilbud om plass i sykehjem.  Uttalelsen følger vedlagt.  
 
Sentralt for Helsedirektoratets vurdering er hvorvidt kommunen kan kreve at en pasient /bruker flytter fra eget hjem for å få
den nødvendige tjenesten.  Direktoratet uttaler at denne type krav hverken kan sies å følge av de enkelte
rettighetsbestemmelsene eller lovens system, eller falle innenfor kommunens rett til å organisere tjenestene. Men at «slike
betingelser må vurderes med utgangspunkt i den ulovfestede forvaltningsrettslige vilkårslæren.  I Prop.91 L (2010‐2011) under
pkt. 29.2.1 legger departementet til grunn at det ved tildeling av bl.a. hjemmesykepleie og plass i sykehjem gjelder et ulovfestet
forvaltningsrettslig prinsipp om adgang til å sette slike vilkår/betingelser for tjenestene. Det samme er lagt til grunn i juridisk
litteratur. Det vil da dreie seg om konkrete tilleggsvilkår (også kalt tyngende vilkår) som kommunen inntar i vedtaket om
tildeling av tjenester, og som innebærer at tjenestemottakeren må utføre bestemte handlinger eller tåle bestemte inngrep for
at de tjenestene vedtaket gjelder skal bli ytt.
 
Sentralt i den ulovfestede forvaltningsrettslige vilkårslæren er at forvaltningen, for å kunne stille et tyngende vilkår ved tildeling
av et gode, i utgangspunktet må stå fritt til å avgjøre om
godet skal tildeles eller ikke. Da kommunen ikke står fritt til å avgjøre om en søknad fra en pasient eller bruker som har rett til
nødvendige helse‐ og omsorgstjenester etter pbrl. § 2‐1a
andre ledd skal innvilges eller avslås, kan kommunen heller ikke sette som vilkår at pasient eller bruker skal flytte ut av eget
hjem for å få det minimum av tjenester som personen har rett til
etter loven. Det vises her bl.a. til Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg. s. 264 (Graver, Oslo 2014) og Forvaltningsrett, 10. utg. s. 413
(T. Eckhoff og E. Smith, Oslo 2014).
 
Hvis en samtykkekompetent pasient eller bruker motsetter seg å flytte inn i sykehjem eller annen bolig for å motta nødvendige
tjenester der, eller nekter å installere f.eks. en trappeheis
til tross for at kommunen har stilt krav om dette, vil kommunen med andre ord fortsatt være forpliktet til å yte et minimum av
nødvendige og forsvarlige tjenester til vedkommende. Hvilke
konkrete tjenester en person har rett til dersom han eller hun velger å bli boende hjemme eller motsetter seg andre vilkår, vil
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avhenge av hva som er mulig å yte i den aktuelle situasjonen;
noen tjenester vil f.eks. bare kunne ytes i helseinstitusjon eller i en spesielt tilrettelagt bolig. De tjenester personen har behov for
og som det med rimelighet kan kreves at kommunen yter i
situasjonen slik den ligger an, vil kommunen imidlertid alltid være forpliktet til å yte på et forsvarlig nivå.  Når det i forarbeider
og juridisk litteratur legges til grunn at det kan stilles vilkår
ved tildeling av kommunale helse‐ og omsorgstjenester, gjelder dette derfor når kommunen tilbyr noe utover den
minstestandard den enkelte har en lovfestet rett til.»
 
Videre uttales det at:
 
«Der en samtykkekompetent pasient eller bruker ikke ønsker å motta tjenestene i sykehjem, vil det derfor ved fastsettelse av
innholdet i kravet til forsvarlig tjenesteyting måtte tas hensyn til den begrensningen i kommunens handlingsrom som dette
medfører, herunder at en samtykkekompetent person ikke kan innlegges i helseinstitusjon mot sin vilje. Et tjenestetilbud som er
utformet og tilrettelagt ut fra pasient/brukers behov så langt dette er mulig innenfor kommunens ressurs‐ og
prioriteringsmessige handlingsrom, og for øvrig er forankret i anerkjent fagkunnskap og allmenngyldige samfunnsetiske
normer, vil da som hovedregel måtte anses for å oppfylle lovens forsvarlighetskrav.» (Min understrekning)
 
Hvis den enkelte nekter å flytte ut fra en eldrebolig til tross omfattende pleiebehov, så må det etter mitt skjønn utfra dette
være et visst rom for at kommunen kan nekte å gi tjenesten i boligen og begrunne dette med at denne type tjenester gis i en
annen omsorgsnivå.   Avgjørelsen må imidlertid bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.  Kommunens avgjørelse
vil også kunne overprøves av Fylkesmannen.
 
Som et utgangspunkt så kan jeg imidlertid vanskelig se at se at det er grunnlag for oppsigelse av en eldrebolig med den
begrunnelse at man tilbyr tjenesten på et annet nivå.  Kommunen rolle som utleier og som tjenesteyter etter
helselovgivningen må i utgangspunktet holdes adskilt.  Det vil si at kommunen heller ikke ved inngåelsen av en husleieavtale
kan regulere seg bort fra de plikter som kommunen vil ha etter helselovgivningen ved å legge inn et punkt i en leieavtale (
eller i et vedtak om tildelt eldrebolig) at ved behov for hyppige /  døgnkontinuerlige/ økte  helse‐ PLO tjenester  kan
leiekontrakten sies opp.  Det vises til husleieloven § 9‐1 hvor det fremgår at husleieavtaler kan inngås for bestemt eller
ubestemt tid.  Av note 559 i Norsk lovkommentar fremgår at det allerede på avtaletidspunktet må være mulig å bestemme
opphørsdagen for at en avtale kan anses å være tidsbestemt. Videre at «Opphørstidspunktet kan ikke knyttes til fremtidige
begivenheter som kanskje vil inntre (f.eks. at leier blir oppsagt i arbeidet, jf. Rt. 1967 s. 286) eller som nok vil inntre, men til uviss
tid (f.eks. utleiers død).».  Det bemerkes at spesialbestemmelsen i husleieloven § 11‐ 1 som gjelder for boliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet,  ikke gir hjemmel for å kunne fravike § 9‐1.  
 
Å kreve at kommunen som utleier gjør fysiske tilpasningen til i en eldrebolig kan kommunen som utleier imidlertid neppe
pålegges.  Dersom den enkeltes sykdom/hjelpebehov kan anses å være av en slik karakter at det vil kunne gå ut over naboer,
slitasje på leiligheten mv – så må imidlertid dette kunne gi grunnlag for en saklig oppsigelse.  Om  vedkommende har et
tilbud på hånden om å kunne flytte inn i en omsorgsbolig så vil videre det være av betydningen for en vurdering av om en
oppsigelse kan anses om urimelig eller ikke – og av den grunn kan settes til side.
 
Til en viss grad vil kommunen også måtte kunne styre hvem som får tildelt eldrebolig gjennom å fastsette tildelingskriterier.  
 
 
 
Med vennlig hilsen
Siri Tofte
Advokat
Attorney at Law
  
Epost Email: siri.tofte@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 95 08 08 66

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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Fra: Anu Nilsen 
Sendt: fredag 29. mars 2019 13:43
Til: 'linda.hansen@ks.no' <linda.hansen@ks.no>
Emne: VS: Forespørsel om bistand
 
 
 
Hei,
 
Kan du koble meg mot en av deres advokater slik at jeg får bistand til en sak vi jobber med her i kommunen.
 I kort trekk handler saken om at KST vedtok i budsjett 2019 å redusere antall omsorgsboliger, dette  begrunnet med lav
belegg i kommunal døgnplasser over lang tid og trang kommuneøkonomi. Boliger var døgnbemannet.
Spesielt eldreråd er veldig imot stenging av plasser og krever at boliger  enten blir omgjort som eldreboliger eller beholdes
som omsorgsboliger. Administrasjon vil ikke omgjøre boliger til eldreboliger da vi frykter at om en kort stund må vi døgn
bemanne boliger igjen.
 Vi kjenner til via flere  klagesaker til FM at hvis en ikke vil flytte ut fra en omsorgs‐ eller eldrebolig til tross svekket helse har
kommunen ikke mange virkemidler til å « tvangsflytte « en, men må tilby  den nødvendige helsehjelpen der en bor.
 Vi kjenner altså både lovverket og praksisen rundt dette men rådmannen vil ha en skriftlig vurdering / bekreftelse fra KS
advokater at det ligger en stor økonomisk risiko om døgn bemanning hvis politiker vedtar å omgjøre boliger til eldre boliger.
 
Det vi ønsker å ha svar på er:

1.    kan kommunen legge inn et punkt i en leieavtale ( eller i en vedtak om tildelt eldrebolig) at ved behov for hyppige /
 døgnkontinuerlige/ økte  helse‐ PLO tjenester  kan leiekontrakten sies opp og at det tilbys tjenester på en annen
omsorgsnivå ( omsorgsboliger eller sykehjem)?

2.    Kan vi på en annen måte « styre « på dette i kommunen? For eksempel  i tildelingskriterier av boliger / omsorgsnivå.
3.    Hvis en nekter å flytte ut fra en eldrebolig til tross omfattende pleiebehov , kan vi nekte å gi tjenester i boligen og

begrunne med at denne type tjenester gis i en annen omsorgsnivå?
 
Fint hvis en av deres advokater kan kontakte meg slik at vi kan snakke mer om denne saken.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Anu Nilsen
Kommunalsjef for helse og omsorg
Tlf: 464 00 203
Epost: anu@tana.kommune.no
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Lovfortolkning - Pasient- og brukerombudet i Sogn og Fjordane - Spørsmål om pasienters rett 
til fortsatte tjenester i hjemmet ved tilbud om plass i sykehjem - Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1a, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og 4-1 mv. 

Helsedirektoratet viser til brev fra Pasient- og brukerombudet i Sogn og Fjordane (heretter 
ombudet) datert 18.10.2016. I brevet stiller ombudet spørsmål om pasient/brukers rett til 
fortsatt å motta tjenester i hjemmet når kommunen mener at innleggelse i sykehjem er 
nødvendig. I spørsmålsstillingen er det forutsatt at personen det gjelder er 
samtykkekompetent, og derfor ikke kan innlegges i sykehjem mot sin vilje.  
 
Spørsmålene ombudet stiller i sitt brev, involverer flere rettsregler. Viktigst er pasient- og 
brukerrettighetsloven (pbrl.) § 2-1a om pasienters og brukeres rett til nødvendige helse- og 
omsorgstjenester og forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) § 4-1, samt 
forholdet mellom den forvaltningsrettslige vilkårslæren og kommunens frihet til å bestemme 
hvordan et tilbud om helse- og omsorgstjenester skal organiseres. Særlig sentralt for 
problemstillingen er spørsmålet om det å kreve at en pasient/bruker flytter fra eget hjem for å 
få nødvendige tjenester ligger innenfor kommunens rett til å organisere tjenestene, eller om et 
slikt krav må vurderes opp mot vilkårslæren, og hva som i så tilfelle følger av denne. Nedenfor 
vil direktoratet redegjøre for disse rettsreglene i lys av de spørsmål ombudet stiller i brevet. 
 
Vi beklager lang saksbehandlingstid, som henger sammen med at saken har nødvendiggjort 
grundige og omfattende vurderinger. 
 
 
1. Pasienters og brukeres rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, 

kommunens organiseringsfrihet og forholdet til vilkårslæren.  
Etter pbrl. § 2-1a andre ledd har pasient og bruker rett til «nødvendige helse- og 
omsorgstjenester» fra kommunen. Retten gjelder alle som oppholder seg i kommunen, jf. hol § 
3-1 første og andre ledd. Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester skal tolkes slik at det 
gir rettskrav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, jf. hol. § 4-1, basert på en 
individuell helse- og sosialfaglig vurdering av behov. Forsvarlighetskravet innebærer at det 
finnes et minstenivå som kommunen ikke kan gå under, heller ikke under henvisning til egen 

Pasient- og brukerombudet i Sogn og Fjordane 
Postboks 265 
6801 FØRDE 

Deres ref.: 16/13590-1 
Vår ref.: 16/35105-2 

Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik 
Dato: 12.09.2017 
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økonomi. Det vises her til bl.a. Prp.91 L (2010-2011) pkt. 20.5 og 29.5.2, samt den såkalte Fusa-
dommen (Rt. 1990 s. 874).  
 
Visse betingelser må være oppfylt for at en person skal ha rett til helse- og omsorgstjenester. 
For det første forutsettes at personen er i en situasjon hvor hun eller han har et behov for slike 
tjenester, jf. lovens krav om at tjenestene skal være nødvendige. Videre må det legges til grunn 
av loven også forutsetter et minimum av tilpasning, samarbeid og oppfølging fra pasienten eller 
brukerens side for at retten skal kunne kreves oppfylt. Dette gjelder i særlig grad fordi det i 
utgangspunktet er kommunen som innenfor visse rammer vurderer og beslutter hva slags 
tjenester som skal tilbys og på hvilken måte, jf. bl.a. Prop.91 L (2010-2011) kapittel 48, 
merknader til pbrl. § 2-1a. 
 
Et eksempel på dette er at mottakere av avlastning eller BPA innenfor visse grenser må innrette 
seg etter hvordan kommunens avlastningstjenester eller tilbud om BPA er organisert. Pasienter 
og brukere må videre møte opp til fastsatte timeavtaler når dette er mulig, innrette seg etter 
grunnleggende husordensregler ved opphold i helseinstitusjon og for øvrig gjøre seg tilgjengelig 
for undersøkelse og behandling. Slike plikter for tjenestemottakeren er det ikke nødvendig å ta 
særskilt inn i vedtaket. De kan ses på som mer eller mindre selvsagte forutsetninger som følger 
av selve rettighetsbestemmelsen og lovens system for øvrig, og pasienten/brukeren må i 
utgangspunktet innrette seg etter slike forutsetninger før det evt. skal kunne påberopes et 
rettighetsbrudd.1 Et tredje eksempel, som følger av kommunens rett til å organisere tjenestene, 
er der kommunen avslår å innvilge BPA til en person som har behov for praktisk bistand, men 
som faller utenfor rettighetsbestemmelsen i pbrl. § 2-1d. Pasient eller bruker vil som 
hovedregel måtte akseptere dette, så lenge kommunens beslutning ikke fremstår som åpenbart 
urimelig.  
 
Enkelte mindre selvsagte – eller særlig inngripende – betingelser eller krav kan imidlertid ikke 
sies verken å følge av rettighetsbestemmelsen eller lovens system, eller falle innenfor 
kommunens rett til å organisere tjenestene. Eksempel på dette kan være krav om at 
tjenestemottakeren anskaffer eller installerer bestemt utstyr i boligen, eller krav om at 
tjenestemottakeren flytter til en annen bolig, jf. bl.a. Kjønstad, Syse og Kjelland: Velferdsrett 1 
(2017) s. 206. Det samme må gjelde et krav om at tjenestemottakeren tar imot et tilbud om 
sykehjemsplass. Slike betingelser må vurderes med utgangspunkt i den ulovfestede 
forvaltningsrettslige vilkårslæren. 2 I Prop.91 L (2010-2011) under pkt. 29.2.1 legger 
departementet til grunn at det ved tildeling av bl.a. hjemmesykepleie og plass i sykehjem 
gjelder et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp om adgang til å sette slike vilkår/betingelser 
for tjenestene. Det samme er lagt til grunn i juridisk litteratur. Det vil da dreie seg om konkrete 
tilleggsvilkår (også kalt tyngende vilkår) som kommunen inntar i vedtaket om tildeling av 
tjenester, og som innebærer at tjenestemottakeren må utføre bestemte handlinger eller tåle 
bestemte inngrep for at de tjenestene vedtaket gjelder skal bli ytt. 
 
Sentralt i den ulovfestede forvaltningsrettslige vilkårslæren er at forvaltningen, for å kunne 
stille et tyngende vilkår ved tildeling av et gode, i utgangspunktet må stå fritt til å avgjøre om 
godet skal tildeles eller ikke. Da kommunen ikke står fritt til å avgjøre om en søknad fra en 

                                                      
1 Jf. bl.a. Sårstelldommen (Rt. 2010 s. 612) – prejudikat for kva? (B.H. Østenstad, Lov og rett nr. 8 2014 s. 484-501)  
2 Forvaltningsrett, 10. utg. s. 413 (T. Eckhoff og E. Smith, Oslo 2014) og Sosialhjelp på vilkår – Om bruk av vilkår og 
avtaler ved tildeling av sosiale ytelser (A. Kjellevold, Juridisk Forlag 1995). 
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pasient eller bruker som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester etter pbrl. § 2-1a 
andre ledd skal innvilges eller avslås, kan kommunen heller ikke sette som vilkår at pasient eller 
bruker skal flytte ut av eget hjem for å få det minimum av tjenester som personen har rett til 
etter loven. Det vises her bl.a. til Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg. s. 264 (Graver, Oslo 2014) 
og Forvaltningsrett, 10. utg. s. 413 (T. Eckhoff og E. Smith, Oslo 2014). 
 
Hvis en samtykkekompetent pasient eller bruker motsetter seg å flytte inn i sykehjem eller 
annen bolig for å motta nødvendige tjenester der, eller nekter å installere f.eks. en trappeheis 
til tross for at kommunen har stilt krav om dette, vil kommunen med andre ord fortsatt være 
forpliktet til å yte et minimum av nødvendige og forsvarlige tjenester til vedkommende. Hvilke 
konkrete tjenester en person har rett til dersom han eller hun velger å bli boende hjemme eller 
motsetter seg andre vilkår, vil avhenge av hva som er mulig å yte i den aktuelle situasjonen; 
noen tjenester vil f.eks. bare kunne ytes i helseinstitusjon eller i en spesielt tilrettelagt bolig. De 
tjenester personen har behov for og som det med rimelighet kan kreves at kommunen yter i 
situasjonen slik den ligger an, vil kommunen imidlertid alltid være forpliktet til å yte på et 
forsvarlig nivå.3 Når det i forarbeider og juridisk litteratur legges til grunn at det kan stilles vilkår 
ved tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester, gjelder dette derfor når kommunen 
tilbyr noe utover den minstestandard den enkelte har en lovfestet rett til.  
 
 
2. Nærmere om forsvarlighetskravet i hol. § 4-1 
Etter hol. § 4-1 er det et krav at de tjenestene kommunen tilbyr og yter skal være forsvarlige. Av 
forarbeidene til hol. § 4-1 i Prp.91 L (2010-2011) fremgår at kravet om forsvarlighet er en 
rettslig standard, noe som innebærer at innholdet bestemmes av normer utenfor loven. 
Forsvarlighetskravet for helse- og omsorgstjenesten er forankret i anerkjent fagkunnskap, 
faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Innholdet i kravet endrer seg 
dermed også i takt med utviklingen av fagkunnskap, endringer i verdioppfatninger og den 
alminnelige samfunnsutviklingen. 
 
Forsvarlighetskravet har en dobbel funksjon. Det er en rettesnor for tjenesten og viser til 
normer som beskriver hvordan tjenestene bør være. Disse normene utgjør kjernen i 
forsvarlighetskravet og kan betegnes som god praksis. Samtidig danner normene utgangspunkt 
for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går. Det er vanskelig å angi presist på et 
overordnet nivå hva som tilfredsstiller kravet til nødvendig og forsvarlig hjelp; omfang og nivå 
på hjelpen må vurderes konkret, og ulike momenter knyttet til den enkeltes situasjon vil være 
relevante i vurderingen. I vurderingen av tjenestenivå og -omfang kan det legges vekt på 
hensynet til kommunens ressurser og prioriteringer. Forsvarlighetskravet setter imidlertid en 
minstestandard som kommunen ikke kan gå under, heller ikke under henvisning til økonomi, jf. 
bl.a. Prp.91 L (2010-2011) kapittel 48, merknader til pbrl. § 2-1a. 
 
Som det fremgår vil situasjonsbestemte momenter være relevante i vurderingen av hvor 
grensen mot uforsvarlighet skal trekkes i konkrete situasjoner. Forarbeidene til hol. § 4-1 gir 
imidlertid ikke ytterligere føringer for den konkrete vurderingen, herunder hvordan man i 
vurderingen skal forholde seg til konkrete omstendigheter som begrenser kommunens 

                                                      
3 NOU 2004:18 Helhet og plan i helse- og sosialtjenestene pkt. 8.8, Huleboerdommen (Rt. 2010 s. 612) – riktig 
diagnose, feil medisin? (N.W. Andersen og K.O. Kallevik, Lov og rett 2011 s. 283-297) og Sosialhjelp på vilkår – Om 
bruk av vilkår og avtaler ved tildeling av sosiale ytelser (A. Kjellevold, Juridisk Forlag 1995). 
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handlingsrom. Behovet for å ta hensyn til foreliggende omstendigheter når innholdet i 
forsvarlighetskravet skal fastsettes i en konkret sak, er imidlertid omtalt i forarbeidene til 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 i Ot.prp.nr.10 (1998-1999) pkt. 2.3.4.2, hvorfra gjengis: 
  
«Bestemmelsen om at helsetjenesten som tilbys eller ytes skal være forsvarlig, innebærer et 
krav til at innholdet i tjenesten skal være i samsvar med en minstestandard. Forskjellige 
organisatoriske løsninger kan således velges når innholdet i den tjenesten pasienten blir tilbudt, 
eller mottar, er i samsvar med den minstestandarden som forsvarlighetskravet angir. Denne 
standarden vil variere i forhold til hvilken type tjeneste det dreier seg om. I merknadene til lov 
om helsepersonell § 4 omtales de elementer som påvirker innholdet i den individuelle plikten til 
forsvarlighet. Det markeres at det vil være ulike normer knyttet til de ulike fag og profesjoner, 
og at normene også vil være i endring blant annet på grunn av utviklingen i fagenes metoder og 
utviklingen av ny teknologi. På samme måte som når det gjelder forsvarlighetskravet for det 
enkelte helsepersonell, vil innholdet i tjenestenes plikt til forsvarlig tjenesteyting måtte 
fastsettes i det enkelte tilfelle og i forhold til de foreliggende omstendigheter.» (våre 
understrekninger) 
 
Fra forarbeidene4 til helsepersonelloven (hpl.) gjengis følgende når det gjelder dette: 
 
«Hva som kan forventes utfra kvalifikasjoner, vil her som ellers i aktsomhetsnormen variere 
utfra hvordan situasjonen fortonte seg. Det innebærer en modifikasjon utfra de forutsetninger 
og handlingsalternativer helsepersonellet har i situasjonen. Hvordan helsepersonellet burde ha 
opptrådt i den konkrete situasjonen på bakgrunn av egne kvalifikasjoner står sentralt, ikke 
hvordan helsepersonellet burde opptrådt i en ideell situasjon. Det innebærer bl.a. en 
avgrensning mot forhold som helsepersonellet ikke har herredømme over eller kan lastes for, for 
eksempel fordi det skyldes en systemsvikt eller fordi handlingsalternativene er en uforsvarlig 
unnlatelse eller en uforsvarlig handling.» 
  
Etter Helsedirektoratets syn må forsvarlighetskravet i hol. § 4-1 forstås på samme måte, dvs. at 
en nødvendig differensiering ut fra kommunens handlingsalternativer og andre foreliggende 
omstendigheter gjøres også her. Der en samtykkekompetent pasient eller bruker ikke ønsker å 
motta tjenestene i sykehjem, vil det derfor ved fastsettelse av innholdet i kravet til forsvarlig 
tjenesteyting måtte tas hensyn til den begrensningen i kommunens handlingsrom som dette 
medfører, herunder at en samtykkekompetent person ikke kan innlegges i helseinstitusjon mot 
sin vilje. Et tjenestetilbud som er utformet og tilrettelagt ut fra pasient/brukers behov så langt 
dette er mulig innenfor kommunens ressurs- og prioriteringsmessige handlingsrom, og for øvrig 
er forankret i anerkjent fagkunnskap og allmenngyldige samfunnsetiske normer, vil da som 
hovedregel måtte anses for å oppfylle lovens forsvarlighetskrav. 
 
Dersom det – f.eks. etter klage – skulle bli klart at et konkret tjenestetilbud ikke kan anses for å 
oppfylle lovens minstestandard, heller ikke hensyntatt de begrensninger som følger av at 
tjenestene må ytes i tjenestemottakerens hjem, vil kommunen måtte gjøre de tilpasninger som 
er nødvendige for at tilbudet skal bli forsvarlig. Dialog med tjenestemottakeren vil her være 
sentralt, jf. blant annet hol. § 1-1 hvor det bl.a. fremgår at formålet med loven er å sikre at 
tilbudet er tilpasset den enkeltes behov og at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for 

                                                      
4 Ot.prp.nr.13 (1998-1999), merknadene til § 4. 
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den enkeltes integritet og verdighet, og pbrl. § 3-1 hvoretter tilbudet så langt som mulig skal 
utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
 
Som nevnt under pkt. 1 vil enkelte tjenester eller behandlingsformer ikke med rimelighet kunne 
inngå i et hjemmebasert tilbud, f.eks. av legitime ressursmessige årsaker, eller fordi den 
konkrete behandlingsformen ikke kan gis på forsvarlig måte i hjemmet. Kommunen må 
imidlertid så langt det er mulig yte de tjenestene personen har behov for og som kan ytes på en 
forsvarlig måte der han eller hun bor. En fullstendig avvikling av et nødvendig tjenestetilbud i 
hjemmet som følge av at tjenestemottakeren motsetter seg innleggelse i sykehjem, med den 
følge at personen blir stående uten tjenester eller i praksis blir tvunget til å ta imot en 
sykehjemsplass, vil ikke være i tråd med lovens forsvarlighetskrav. Som beskrevet ovenfor 
under pkt. 1 vil det heller ikke være i tråd med kommunens øvrige forpliktelser etter helse- og 
omsorgstjenesteloven. 
 
Helsedirektoratet understreker at det vil være avgjørende for den samlede forsvarligheten i 
tilbudet at pasientens eller brukerens valg og beslutninger tas på et tilstrekkelig informert 
grunnlag. Det må derfor sikres at personen får løpende og god informasjon om sin 
helsesituasjon og tjenestenes faglige vurdering, mulige konsekvenser av de valg personen tar 
samt hva kommunen vil kunne tilby i f.eks. et sykehjem eller i en bedre tilrettelagt bolig. 
Gjennom kommunens helse- og omsorgsfaglige arbeid overfor tjenestemottakeren og 
eventuelle pårørende bør det søkes å bygge tillit gjennom å skape gode relasjoner, med sikte på 
at personen etter hvert vil samtykke til det tjenestetilbudet kommunen mener at han eller hun 
bør ha. Ved behov må det gjøres nye vurderinger av personens samtykkekompetanse. 
Informasjon og tilbud som gis, tjenestemottakerens beslutninger og de vurderinger som foretas 
må på vanlig måte dokumenteres i vedkommendes journal. 
 
For fullstendighetens skyld kan nevnes at hpl. § 7 pålegger helsepersonell straks å gi den 
helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Med de 
begrensninger som følger av pbrl. § 4-9 gjelder dette selv om pasienten ikke er i stand til å 
samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen. Om nødvendig omfatter plikten til 
å gi øyeblikkelig hjelp også innleggelse i helseinstitusjon. 
 
   
3. Endring av tjenestetilbudet 
I brevet spør ombudet om kommunen – der en mottaker av hjemmebaserte tjenester takker 
nei til et tilbud om sykehjemsinnleggelse – kan redusere tjenestetilbudet i hjemmet som følge 
av dette.  
 
Som beskrevet ovenfor setter pbrl. § 2-1a andre ledd og forsvarlighetskravet en nedre grense 
for hvor mye et tjenestetilbud eventuelt kan reduseres. Kommunen må videre operere innenfor 
rammene av sitt frie skjønn, noe som bl.a. innebærer at begrunnelsen for en eventuell endring i 
tjenestetilbudet må være saklig, og at endringen ikke må være (åpenbart) urimelig. En ren 
henvisning til at pasienten eller brukeren har takket nei til plass i sykehjem, vil ikke være 
tilstrekkelig saklig grunn. 
 
Se ellers JD Lovavdelingens tolkningsuttalelse av 03.12.2013, saksnr. 13/3190, om adgangen til 
å gjøre endringer i løpende vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester etter 
forvaltningsloven § 35. 
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Kopi av brevet er sendt til landets pasient- og brukerombud, Statens helsetilsyn, Helse- og 
omsorgsdepartementet og landets fylkesmenn. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Lie e.f. 
direktør 

Helga Katharina Haug 
avdelingsdirektør 

 
Kopi: 
Landets pasient- og brukerombud;STATENS HELSETILSYN;Helse- og 
omsorgsdepartementet;Landets fylkesmenn 
 

37



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A30 

Arkivsaksnr: 2019/1311-1 

Saksbehandler:  Svein-Ottar Helander 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 31/2019 04.06.2019 

 

Ressurssituasjonen i kulturskolen 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur tar opplysningene til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Leder for Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur har i e-post til rådmannen den 13. mai 
2019 bedt om å få fremlagt en sak til neste HOOK som omhandler ressurssituasjonen til Tana 
Kulturskole. Ressurssituasjonen beskrives i det etterfølgende  

Budsjettet for kulturskolen 2019 – 2020 er fastsatt til 31.12.2019. Nytt budsjettvedtak skjer i 
kommunestyret 12.12.2019 og vil gjelde for andre halvdel av skoleåret  2019 – 2020. 

Ressursene i kulturskolen er budsjettert på ansvarskap.  6110 og i samisk barneteater på 6120. 

Ansvarskap. 6110 har en nettoutgift på kr. 1.338.088. Brukerbetaling utgjør 144.200 (inklusive 
samisk barneteater). Ansvarskapittel 6120 har en nettoutgift på kr. 934.775. Tilskudd fra 
Sametinget utgjør kr. 456.000 

Ressursene fordeler seg slik på stillinger og undervisningstilbud: 

Lærer Funksjon 
/undervisningstilbud 

Stillingsressurs i % 

E1 Rektor    30 
E1 Teater norsk    20 
E1 Teater samisk   50 
A1 Keyboard, gitar og slagverk   30 
I1 Teater samisk   50 
A2 Joik     8 
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E2 Piano     4 
H Kostymer / scenografi   15 
I2 Fiolin   10 
S Piano   24 
K Duodji     8 
  239 
I1 Teater norsk   50 Ekstrabevilgning 
  289 
 

50% stillingsressurs for teater er en tilleggsbevilgning fra budsjettreguleringen i juni 2018. For å 
kunne videreføre tilbudet i kulturskolen på samme nivå hele neste skoleår betinger det at 
bevilgningen videreføres ved budsjettvedtaket i desember.  

180% av stillingsressursene i kulturskolen er faste tilsettinger. Det er 50% kulturskolerektor 
hvorav 20% av stillingen er tillagt undervisning, 100% kulturskolelærer og 30% 
kulturskolelærer. De øvrige 69% er midlertidige arbeidsavtaler for inntil ett år knyttet til 
skoleåret. Denne prosentandelen kan variere over skoleåret med ca 10%.  

Det er en ubetinget fordel at det i kulturskolen er stillingsressurser som kan disponeres fritt i 
forhold til hvilke fagtilbud som etterspørres og tilbys det enkelte skoleår. Utfordringen er å klare 
å rekruttere kulturskolelærere med den etterspurte kompetansen. Det er samtidig behov for å ha 
tilstrekkelig fast tilsetting dersom man ønsker å videreføre dagens tilbud. Det er særlig viktig 
dersom kulturskolen vil videreføre samisk barneteater som en del av tilbudet. Sametingets 
bidrag utgjør mindre enn ett årsverk.  

Kulturskolen har ønsket å ta inn dans som kulturfag dels fordi det etterspørres av mange elever 
men også fordi dans lett kombineres med teater og musikk og ikke krever språkkompetanse. Det 
bidrar til at mange elever samtidig kan nyttiggjøre seg faget.  

Det er utlyst fast stilling som kulturskolerektor. Ved søknadsfristens utløp er det meldt 2 søkere. 
Det er gjennomført intervjuer. Tilsetting vil ventelig skje i uke 24 (10. – 14.06). Det vil bli utlyst 
kulturskolelærerstilling fast i 50% når det er tilsatt i rektorstillingen. Timelærerstillinger vil bli 
utlyst når man kjenner elevgrunnlaget (behovet).   
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2016/357-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 32/2019 04.06.2019 

 

Referatsaker/Orienteringer HOOK 040619 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det kan i møte bli gitt orienteringer.   
 
 
 
 

Vurdering 
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Fylkesmannen  i Troms og Finnmark Vårdator Vår ref:

Romssa ja Finnmérkku fylkkamdnni 03-04-2019 2019/561
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref”.

Unjårgga  gjelda  /  Nesseby kommune v/rådmann 53k5behand'efr i""Vö'ESte'efm \g‘ [  B  :1‘ )
Rådhus MereteJenssen, 77642083
9840 VARANGERBOTN

Manglende oppfyllelse av lovpålagte oppgaver innen barnevernområdet -

2. halvårsrapportering 2018, og akuttberedskap i  barneverntjenesten

Kommunens halvårsra orterin siste halvår  2018
Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med bamevemvirksomheten  i  de enkelte kommuner, jf.
barnevernloven  §  2—3 b, hvor  det fremgår at Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunenes
oppfyllelse av forpliktelser etter loven.

Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark har gjennomgått Nesseby og Tana bamevemtjeneste sin
halvårsrapport for perioden  1.7.2018  til  31.12.2018.  Rapporteringene viser flere lov- og
forskriftsbrudd.

Oppfølgings- og kontrollbesøk
Bamevemtjenesten i omsorgskommunen skal føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i
fosterhjemmet, gjennom besøk i fosterhjemmet minimum  4  ganger pr. år eller  2  ganger pr. år dersom
antall besøk er besluttet redusert, jf. fosterhjemsforskriften  §  7.  I  halvårsrapporteringen fremgår det at

4 av 10 (40 %) fosterbarn ikke har fått oppfylt kravet til oppfølgings- og kontrollbesøk av
Nesseby og Tana bamevemtjeneste.
Dette er  brudd  på føsterhjemsforskriften  §  7.

T ilsynsbesøk
I  følge fosterhjemsforskriften  § 8  har kommunen der fosterhjemmet ligger ansvar for at det føres
tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem. Bamevemtjenesten har rapportert at 2 av  4  barn som
Nesseby og Tana bamevemtjeneste har tilsynsansvar for ikke har fått lovpålagt tilsynsbesøk.
Dette utgjør 50  %  av  bama.
Dette er brudd på  fosterhjemfarskriflen  §  8.

Fristbrudd

Det følger av bamevemloven  §  4-3 jf.  §  6-9 at barneverntjenesten snarest, og senest innen  3
måneder skal undersøke de meldingene som blir konkludert til undersøkelse.  I  særlige tilfeller
kan fristen utvides til  6  måneder.
Nesseby og Tana bamevemtjeneste har rapportert om fristbrudd  i forhold  til undersøkelser i  6  av
20 saker. Dette utgjør 30  %  av undersøkelsene siste halvår  2018.  Dette utgjør brudd på
bamevemloven § 4-3.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fm Ik m nn n n Statens Hus Strandvegen 13, Tromsø wwkgsmanngnmg/tf

Sikker melding: 9815 Vadsø Damsveien 1, Vadsø

www. lkesmannen.no/meldin Org.nr. 967 311 014
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Fylkesmannen ser alvorlig på de beskrevne lovbruddene  i  bamevemtjenesten, slik de

fremkommer av kommunenes egne rapporteringer. Vi ber om en redegjørelse for hvilke tiltak

kommunen og bamevemtjenesten setter inn for å sikre fremtidig etterlevelse av lovpålagte

oppgaver i bamevemtjenesten. Vi viser her til bamevemloven  §  2-3 7.ledd der det fremgår at

Fylkesmannen kan kreve at kommunale organer som hører under loven, uten hinder av

taushetsplikt, gir de opplysninger og meldinger som er nødvendige for at Fylkesmannen skal

kunne utøve sine tilsynsoppgaver i henhold til loven. Vi ber om at slik redegjørelse oversendes

oss innen  2.5.2019.

Kommunens akuttberedska i bamevemt'enesten

I tillegg til vårt tilsynsansvar, har Fylkesmannen råd- og veiledningsansvar opp mot kommunene.

Herunder har Fylkesmannen en råd- og pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for

god kvalitet i akuttarbeidet. Fylkesmannen fikk i oppdrag i 2018 å bidra til at alle kommunene

innen 1.1.2019 fikk på plass en formalisert akuttberedskap i bamevemtjenesten.  I  oppdrag for

2019 har vi fått i oppdrag å være en pådriver overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet

i akuttarbeidet.

Bamevemloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige.

Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at tjenestene må inneholde tilfredsstillende kvalitet,

ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en

formalisert akuttberedskap, se Bufdirs tolkningsuttalelse av 11.6.2016. Det stilles imidlertid ikke

eksplisitte krav til hvordan akuttberedskapen skal organiseres. Kommuner som ikke har en

formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet om forsvarlige bamevemtjenester.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til vår e-post av l4.2.2019 hvor vi ba om informasjon

om kommunenes akuttberedskap. Videre vises det til konst. bamevemleder sin tilbakemelding i

e-post av 22.2.2019.

Akuttberedskapen er organisert under den interkommunale bamevemtjenesten Nesseby og Tana,

med hj emmevakt/telefonvakt. Akuttberedskapen er tilgjengelig utenom ordinær kontortid og har

ett fast telefonnummer som er offentliggjort på kommunene hjemmesider. Per i dag er det  4
ansatte som inngår i akuttberedskapen, men målet er 5. Fylkesmannen er positiv til at

bamevemtjenesten vurderer å utvide antall ansatte i akuttberedskapen. Tjenesten vil bli sårbar

når det er få som kan ta akuttvakt. Sårbarheten må evalueres fortløpende av bamevemtjenesten.

Fylkesmannen er positiv til at det til våren planlegges samarbeidsmøte med politiet, og det bør

også vurderes samarbeidsmøte med andre offentlige instanser og behov for samarbeidsavtaler.

Vi vurderer videre at bamevemtj enesten på en god måte har informert både private og offentlige

instanser om akuttberedskapen. Vi anser det videre som svært positivt at tjenesten har hatt fokus

på kompetanseheving i forhold til akuttarbeid, og at det har blitt gitt opplæring og kursing.

Vi ber om en kort redegjørelse for hvordan akuttberedskapen har fungert innen samme frist som

over.

Med hilsen
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Hilde Bremnes (e.f.)

oppvekst- og barneverndirektør

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

Kopi til:

Unjärgga gjelda  /  Nesseby kommune

v/barnevernleder

Deanu gielda /Tana kommune v/rådmann

Side: 3/3

Merete Jenssen

leder for barnevernseksjonen

Rådhus 9840  VARANGERBOTN

Rådhusveien 24 9845 TANA
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Poastaéujuhusladresse Tel: 78 47  40 00

” S Å  M  E D  l  G  G  l Åvjovérgeaidnu 50 Org.nr. 974 760 347

REE/.; S A M  E TI  N G E  T 9730 Kärååiohka/KaraSiok  W

Åssemannudeadji Lasse Juhan Helander

saksbehandler

Tel: 78 47  40  18

Deanu gielda -Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 TANA

ASSI/SAK MIN CUJNAR REF. DIN CUJJDERES REF. BEAIVIIDATO

19/23 -  4 19/10627 05.04.2019

Bovdehus politihkalas öoahkkimii gaskal Såmedikki ja Deanu gieldda

/lnvitasjon til politisk  møte  mellom Sametinget og Tana kommune
14.05.19.

Såmediggi bovde Deanu  gieldda  politihkalas éoahkkimii. Coahkkin lea Deanu gielddas
14.05.19, ja årvvostallat éoahkkinåiggi dii. 09.00  —  11.00. Sémedikki  bealis bohtet
Såmediggepresideanta Aili Keskitalo, Såmediggeråddi Mikkel Eskil Mikkelsen ja
sémedikke halddahusa bargi. Bivdit Deanu gieldda doallat öoahkkinlanja.

Såmediggi åväuha gieldda  bovdet  bargiid geat barget sémi åssiiguin gielddas, searvat
öoahkkimii.

Åsselistu:
- Sågastallan guovttegielatvuoda ovttasbargosiehtadusa birra - öuowoleapmi

ja diehtojuohkin.
- Diehtojuohkin ON Riikkaidgaskasas eamiålbmotgielaid jagi birra.
—  Sågastallan Gi'elelutnjeme/Giellalåpptim/Giellalokten -diehtojuohkin ja

öuowoleapmi.
- Mudui

Jus gielddas leat åssit maid loktet éoahkkimii, de bivddåseimmet oaååut diedu makkår
åssit ovdal  06.05.19.

Sametinget inviterer med dette Tana kommune til politisk møte om bruken av
tospråklighetsmidlene. Møtet avholdes i Tana kommune  14.05.19  kl.  09.00-11.00.
Fra Sametinget deltar Sametingspresident Aili Keskitalo, Sametingsråd Mikkel Eskil
Mikkelsen og noen fra administrasjonen. Vi ber Tana kommune om å ordne møterom.

Sametinget oppfordrer kommunen til å invitere ansatte som arbeider med samiske
saker i kommunen, om å delta på møtet.

Foreløpig sakliste:
-  Dialog om samarbeidsavtalen om tospråklighet -oppfølging og informasjon.
- Informasjon om FNs året for urfolksspråk
-  Dialog om Gi'elelutnjeme/Giellalåpptim/Giellalokten -Informasjon og oppfølging
- Annet
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Dersom kommunen har saker som dere vil ta opp, ber vi om å få tilsendt  sakene  helst
før 06.05.19. Vi gjør dere likevel oppmerksom på at samisk språk er hovedtema på
møtet.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Per-Johannes Marainen Lasse Juhan Helander
Fågajodiheaddji/Fagleder vuosttaskonsuIeanta/førstekonsulent

Dét reive lea elektmvnnalaéöat dohkkehuwon ja såddejuwo vuolléiöållaga  haga./

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reiwe vuoståivåldi  /  Hovedmottaker:

Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA
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Deanu gielda - Tana kommune  
Rådmannen 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46 400 200 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus 
9815  VADSØ 
 
 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2016/2118 Trond Are Anti, tlf.: +47 464 00 204 24.04.2019 

 

Søknad om videre veiledning av Veilederkorpset 

Tana kommune søker herved om videre veiledning i forlengelsen av veilederkorpset-2017 (VK-
17).  
 
Bakgrunnen for søknaden er at Tana kommune har fått veiledning av VK-17 siden 2017 og 
veiledningen avsluttes våren 2019. Tana kommune søkte om bistand til utviklingsarbeid innenfor 
utviklingsområder: 1. Læringsmiljø og læringskultur; 2. Regning i alle fag; 3. Vurdering for 
læring og lokalt læreplanarbeid. Utfordringene gjenspeiles med dårlige resultater over tid for 
nasjonale prøver, eksamensresultater og elevundersøkelser. Vi ser i dag positive resultater på 
noen områder.  
 
Sentralt i veiledningen så langt har vært, og er, å utvikle en konsistent dokumentstruktur for 
«Tana-skolen», der det er en tydelig sammenheng mellom kommunens utviklingsplan, 
tilstandsrapport og årsrapport og skolenes/PPTs egne planer og tiltak, årshjul og rapportering.  
 
Det har vært stort utbytte av veiledningen på skoleeiernivå. Skoleeier har fått veiledning og fått 
drøftet resultater av ståstedsanalysen, Tilstandsrapporten og Utviklingsplanen for Tanaskolen. 
Veiledningen har bidratt til at administrativ skoleeier er blitt mer bevisst på hvordan bruke 
tilstandsrapport og utviklingsplan for å bedre resultatene for elevene. Veiledningen har også 
bidratt til at skoleeier og skoler har utarbeidet Utviklingsplan for Tanaskolen. Administrativ 
skoleeier arbeider i samarbeid med politisk skoleeier og skoler med å videreutvikle kvalitetshjul 
(plan for når skal følgende utviklingsarbeid for Tanaskolen utføres i løpet av året) og lukke 
«gap» fra politisk skoleeier til den enkelte elev. 
 
Videre framover er behov for bistand fra Veilederkorpset til kvalitetssikring knyttet til i definerte 
strukturer, prosesser og resultater. Dette dreier seg om å videreutvikle planmaler og planer, 
årshjul, og ulike arenaer på kommunalt nivå og på skolenivå. Videre hvordan både samhandling 
og samarbeid mellom politisk skoleeier, administrativ skoleeier og skolene kan ytterligere 
styrkes. Analyse og refleksjon knyttet til ulike elevresultater med vekt på lærende møter kan med 
fordel videreutvikles på alle nivå fra kommunestyre til klasserom. 
 
Det kan også nevnes at en av skolene i løpet av høsten 2018 hadde ekstern vurdering, der 
resultatet peker på behov for videre veiledning på flere områder.  
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Dersom noe er uklart eller behov for mer informasjon, så kontakt undertegnede. Tana kommune 
håper på positivt svar.    
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Trond Are Anti 
Kommunalsjef for oppvekst/Ass. rådmann 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg 
1 Utviklingsplan for Tanaskolen 
2 Rapport fra ekstern vurdering på Tanabru skole 
3 Tilstandsrapport 2019 for Tanaskolen 
4 Vurderingsskjema for skoleeiere Tana 240419 
 
 
Kopi til: 
Utdanningsdirektoratet ved Erik Nordlund    
VK-17 ved Karl Einar Schrøder-Nielsen    
 
 
 
 Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Læring, respekt og fellesskap i et flerkulturelt samfunn

Alle elever har de samme grunnleggende behov i en 
læringssituasjon (Hauge, 2007). 

Alle har behov for å:
 • forstå 

• oppleve mestring 
• få anerkjennelse 

• oppleve mening og sammenheng 
• oppleve tilhørighet og sosial samhandling med andre

  
 

Felles utviklingsplan for Tanaskolen 
  
 

VISJON FOR GRUNNSKOLENE I TANA KOMMUNE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hovedmål 1: Læringskultur 
 

Skolene i Tana skal legge til rette for at hver elev får best mulig faglig 
og sosial utvikling i forhold til evner og forutsetning  

 
Hovedmål 2: Læringsmiljøet 

 

           Skolene i Tana skal sikre at elevenes faglige og sosiale behov ivaretas      
 

 
Hovedmål 3: Skole-hjem samarbeid 

 

Skolene i Tana skal legge til rette for et gjensidig forpliktende 
samarbeid skole-hjem 
 

Hovedmål 4: Utviklingsorientert 
 

Skolene i Tana skal kjenne til og bruke forskningsbaserte metoder og 
pedagogikk 
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TILTAKSPLAN SKOLEÅRET 2018 - 2021 
 
 

Hovedmål 1. Læringskultur 
 

Skolene i Tana skal legge til rette for at hver elev får best mulig faglig og 
sosial utvikling i forhold til evner, forutsetninger og kulturell bakgrunn. 

 
 
KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE: 
 

• Skolen tilrettelegger for at elevene utvikler seg til selvstendige mennesker som tar 
ansvar for egne handlinger. 

• Skolen arbeider for at faglige resultater er på minimum nasjonalt snitt 
• Skolen bruker aktivt vurderingsprinsippene for å fremme elevenes deltakelse, 

motivasjon og mestring i forhold til egen læring.  
• Skolen har rutiner som viser elevenes faglige framgang. 
• Skolen bruker lokal samisk/finsk kultur i undervisningen. 

• Naturen i Tana brukes aktivt i undervisningen gjennom skoleåret.  

 
 
 
Kommunalt utviklingsområde 1.1 – Læringskultur 
Tiltakets navn Høyere grad av trivsel  

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Forskning viser at trivsel er viktig for å lære. Når 
læringsmijøet er godt, og det er gode relasjoner 
mellom elever, og elev – lærer vil de faglige 
resultatene bli bedre.  

 

Valgfag på tvers av skolene. Rektor v/ 
Tanabru skole 
og Deanu 
sámeskuvla 

Tiltaksbeskrivelse 

Gjennomføring av plan for elevenes psykososiale 
læringsmiljø.  

Kommunalsjef 
Rektorer 

 
 
Kommunalt utviklingsområde 1.2– Læringskultur 
Tiltakets navn Høyere grad av motivasjon og mestring. Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Elevundersøkelsen dokumenterer elvenes ståsted i 
forhold til motivasjon og mestring.  
Elevsamtalen – kartlegger elevenes trivsel. 
Foreldresamtalen – drøfting om elevens motivasjon 
og mestring. 
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Forskninga viser at mestring er viktig for elevenes 
motivasjon. 
Alle skolene skal jobbe med vurdering for læring 
jmf. opplæringsloven kap.2 

Rektor 
Alle lærerne. 

Tiltaksbeskrivelse 

Skolene utarbeider rutiner for VFL. Rektor 
Alle lærerne. 

 
Kommunal utviklingsområde 1.3 – Læringskultur 
Tiltakets navn Praktisk og variert undervisning. 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse Elevundersøkelsen gir uttrykk for at undervisninga 
er lite praktisk og variert.  
 

 

Øve på variert teoretisk og praktisk undervisning. Alle lærerne Tiltaksbeskrivelse 
Bruk av lesson-study metoden.  
 

Rektor 
Alle lærerne. 

 
 
Kommunalt utviklingsområde 1.4 – Læringskultur 
Tiltakets navn Lesing  

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse Resultatene fra nasjonale prøver og 
kartleggingsprøvene viser nedgang i leseresultatene.  

 

Tempolex i bruk på alle skolene. 
 

Rektor 
Lærerne. 

Tiltaksbeskrivelse 

Følge kommunal leseplan med vektlegging på: 
Elevene skal ha knekt lesekoden i løpet av 1.trinn. 
Elevene skal være funksjonelle lesere innen 
utgangen av 3.trinn. 

Rektor 
Lærerne. 

 
 
Skolens utviklingsområde 1.1 – Læringskultur 
Tiltakets navn Høyere grad av trivsel  

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Læringsmiljøet blant elevene er ikke godt nok. 
Elevundersøkelsen viser at skolen må forbedre 
resultatene.  
 

 

Tiltaksbeskrivelse Trivselsledere; aktiviteter i friminutt 
Positivt miljø inne; f.eks: felles aktiviter på tvers av 
trinn. 
Felles aktivitetsdager minimun to ganger i skoleåret. 
Elevene har venner på skolen. 
Elevene har noen å samarbeide med i faglig arbeid. 
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Evaluerings-
metode 

Analyse av elevundersøkelsen. 
Spørreundersøkelsen/ intervju av elevene i forkant 
av elevsamtalen.  
Ved behov lage sosiogram, og bruke verktøyet 
«innblikk» fra lærinngsmiljøsenteret. 

 

 
 
 
Skolens utviklingsområde 1.2 – Læringskultur 
Tiltakets navn Høyere grad av motivasjon og mestring. Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Skolens elevundersøkelsen viser at motivasjon og 
mestring må forbedres. 
Faglig diskusjon mellom elevene må forbedres.  

 

Tiltaksbeskrivelse Gi gode underveisvurderinger og 
framovermeldinger til elevene. 
Elevene involveres i egenvurdering og læring. 
Øve og trene i klasserommet jmf lesson-study 
metoden.  

 

Evaluerings-
metode 

Årlig analyse av elevundersøkelsen, nasjonale 
prøver og eksamen. 

 

 
 
Skolens utviklingsområde 1.3 – Læringskultur 
Tiltakets navn Praktisk og variert undervisning. 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Elevene via elevundersøkelsen gir uttrykk for at 
undervisninga er lite praktisk og variert. 
 

 

Tiltaksbeskrivelse Tverrfaglige opplegg knyttet til grunnleggende 
ferdigheter.  
Uteskole og turer med vekt på faglig og sosial 
læring utenfor klasserommet.  
 

 

Evaluerings-
metode 

Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver.  
 

 

 
 
Skolens utviklingsområde 1.4 – Læringskultur 
Tiltakets navn Lesing  

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Resultatene fra nasjonale prøver og 
kartleggingsprøvene viser nedgang i leseresultatene.  
 

 

113



5 

Tiltaksbeskrivelse Tempolex i bruk på alle skolene. 
Følge kommunens leseplan. 
Lesestrategier. 
Elevene skal være funksjonelle lesere innen 
utgangen av 3.trinn.  

 

Evaluerings-
metode 

Analyse av kartleggingsprøver. 
Tempolex rapportene analyseres lærerkollegiet. 
Leseplan følges for å bedre elevenes leseresultater.  
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Hovedmål 2: Læringsmiljøet 

 
Sikre at elevenes faglige og sosiale behov ivaretas.            

 
KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE:  
 

 Alle elever får daglig personlig positiv oppmerksomhet fra voksne. 

 Arbeide for en elevkultur som støtter læring. 

 Skolens ansatte har ansvar for å ha gode relasjoner til hverandre og til 

elevene.  

 

Kommunalt utviklingsområde 2.1 – Læringsmiljøet 
Tiltakets navn Gode relasjoner mellom lærere og elever, og 

mellom elever.  
 

Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Elevundersøkelsen viser at noen elever ikke trives 
på skolen.  
Analysere elevundersøkelsen og evt. andre 
kartlegginger. 

 

Metoder og opplegg fra “Mitt valg” brukes på alle 
skolene. 

Rektor  
 

Tiltaksbeskrivelse 

Metoder og opplegg fra pedlex heftet “Klasseledelse 
og relasjonsbygging” brukes på alle skolene. 

Rektor  
Alle lærerne 
 

 
 
Kommunalt utviklingsområde 2.2 – Læringsmiljøet 
Tiltakets navn Gode overganger for elevene. 

 
Ansvarlig  

Statusbeskrivelse 
 
 

Forskninga viser at gode overganger er en 
forutsetning for å lykkes i videregående skole. 
 
 

 

Følge plan for overgangen barnehage – skole Rektor 
1.trinns lærer 

Jobbe med tiltak innenfor relasjonsbygging ved 
skolestart. 

Rektor 
Lærere 

Tiltaksbeskrivelse 

Følge rutinene for overgangen ungdomstrinn – 
videregående skole. 

Rektor 
Rådgiver 
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Kommunalt utviklingsområde 2.3 – Læringsmiljøet 
Tiltakets navn Inkluderende skolemiljø 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Elevundersøkelsen viser at resultatene i forhold til 
elevmiljø, mobbing og elevenes adferd må 
forbedres.  
 
Kommunen deltar i udir prosjektet «inkluderende 
barnehage- og skolemiljø». Skolene får veiledning 
underveis i prosjektet. 

 

Følge program for «inkluderende barnehage- og 
skolemiljø». 

Rektor 
Alle ansatte. 

Tiltaksbeskrivelse 

Helsesøster tilgjengelig og regelmessig tilstede for 
elevene.  

Rektor 

 
 
 
 
 
Skolens utviklingsområde 2.1 – Læringsmiljøet 
Tiltakets navn Gode relasjoner mellom lærere og elever, og mellom 

elever.  
 

Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Elevundersøkelsen viser at noen elever ikke trives på 
skolen.  
 
 
 

 

Tiltaksbeskrivelse Elevene har venner på skolen. 
Elevene skal lære å samarbeide.  
Elevene har noen å samarbeide med i faglig arbeid. 
Bruke av undervisningsopplegg i “mitt valg”. 
 

 

Evaluerings-
metode 

Analyse av elevundersøkelsen. 
 

 

 
 
Skolens utviklingsområde 2.2 – Læringsmiljøet 
Tiltakets navn Gode overganger for elevene. 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Stort frafall på videregående skole.  

Tiltaksbeskrivelse Gode overganger: 
Barnehage – skole: bli-kjent dager mellom skolestartere 
og småtrinnet i våralvåret, jobbe med språkløyper i 
barnehagen og 1.trinnet.  
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Småtrinn – mellomtrinn: felles aktiviteter før 
sommerferien og ved skolestart. Felles aktiviteter hver 
måned for alle elevene.  
Mellomtrinn – ungdomstrinn: felles aktiviteter før 
sommerferien og ved skolestart. Besøksdager på 
Tanabru skole. 
Ungdomstrinn – videregående skole: besøke 
videregående skolene som vi sender elevene til. Bedre 
informasjon om fag og faginnhold på videregående 
skole.  

Evaluerings-
metode 

Analysere frafall på videregående skole. 
Fokus på elevfravær i grunnskolen. 

 

 
 
 
 
Skolens utviklingsområde 2.3 – Læringsmiljøet 
Tiltakets navn Inkluderende skolemiljø 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 
 
 

Elevundersøkelsen viser nedgang når det gjelder 
skolemiljø. 
 

 

Tiltaksbeskrivelse Følge program for «inkluderende barnehage- og 
skolemiljø.  
Underveis i programmet følge opp veiledninga ut til 
skolen.  
 
Knytte foreldrene til arbeidet med inkluderende 
skolemiljø.  Større foreldremedvirkning i skolen.  
 

 

Evaluerings-
metode 

 Analysere elevundersøkelsen.  

 
 
 
 
 

Hovedmål 3: Skole-hjem samarbeidet 
 

Skolene i Tana skal legge til rette for  
et gjensidig forpliktende samarbeid mellom hjem og skole  

 
 
KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE:  
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 Samarbeidet mellom skole og foreldre/ foresatte skal støtte barnas skolegang (Hattie 

2009) 

 Foreldre og lærere formidler positive forventningene til eleven, tilpasset elevens 

forutsetninger. 

 
Kommunalt utviklingsområde 3.1 – Skole-hjem samarbeidet 
Tiltakets navn Samarbeid til elevens beste. Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Forskning viser at barn får bedre skoleresultater når 
foreldrene er interesserte og oppmuntrende i forhold 
til skolen og skolearbeid.  

 

Samarbeid skole - hjem for å øke: 
- elevenes trivsel. 
- elevenes motivasjon. 
- elevens læring. 

 

FAU 
Foresatte 
Rektor 
Skolens 
ansatte. 

Tiltaksbeskrivelse 

Bruke analysen fra elevundersøkelsen og evt. andre 
skolemiljøkartlegginger. 

Rektor 
Lærere 
FAU 

 
 
 
Skolens utviklingsområde 3.1 – Skole-hjem samarbeidet 
Tiltakets navn Samarbeid til elevens beste. Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Tilfeldig involvering av foreldrene. I dag er 
foreldremedvirkning læreravhengig. 
Foreldremedvirkning må bli bedre. 

 

Tiltaksbeskrivelse Samarbeid skole - hjem aktiviteter: 
- foreldrestyrte aktiviteter to ganger pr skoleår.  
- Praktiske aktiviteter sammen med foreldrene. 
-  

 

Evaluerings-
metode 

Årlig evaluering. 
Analyse av foreldreundersøkelsen som gjennomføres 
hvert 3.år. 
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Hovedmål 4: Utviklingsorientert 
 

Skolene i Tana skal kjenne til og bruke forskningsbaserte metoder og 
pedagogikk 

 
 
KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE: 
 

 Skolens læringsarbeid bygger på felles anerkjente pedagogiske prinsipper og metoder. 

 Skolens ansatte har felles prinsipper for god klasseledelse. 

 Skolen har en samarbeidsbasert, undersøkende kultur som er tuftet på felles refleksjon 

og kontinuerlig læring.  

 

 

 

Kommunalt utviklingsområde 4.1 – Utviklingsorientert 
Tiltakets navn Videreutdanning i forhold til nasjonale krav. 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Kommunen mangler kompetanse i forhold til 
nasjonale krav. 
Det gjelder krav i forhold til fag og studiepoeng. 

 

Tiltaksbeskrivelse Kommunen tilbyr videreutdanning utifra skolenes 
behov. 

Rektor 
Kommunalsjef 
- skole 

 

 

Kommunalt utviklingsområde 4.2 – Utviklingsorientert 
Tiltakets navn Videreutdanning i forhold til lokale krav og 

behov. 
 

Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 
 
 

Kommunen har behov for høyere kompetanse 
innenfor spesialpedagogikk. 
Samarbeidet med PPT skjer først når elevene får 
problemer. Samarbeidet mellom skole og PPT 
kommer ofte for sent i gang.  
 
 

 

Kompetanseheving innenfor spesialpedagogikk til 
ansatte. 

Rektor 
Kommunalsjef 
- skole 

Tiltaksbeskrivelse 

Utvide samarbeidet med PPT i forhold til 
forebyggende tiltak.  

Rektor 
PPT 
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Kommunalt utviklingsområde 4.3 – Utviklingsorientert 
Tiltakets navn Klasseledelse Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Skolene har ikke utarbeidet felles regler for god 
klasseledelse.   
Forskning viser at klare rutiner og regler for elevene gir 
bedre faglige resultater og bedre læringsmiljø.  
 

 

Tiltaksbeskrivelse Faglig oppdatering i temaet klasseledelse;  
Utarbeide felles regler for klasseledelse som evalueres 
årlig. 
 
 

Rektor 
Lærer 

 
 
 
Kommunalt utviklingsområde 4.4 – Utviklingsorientert 
Tiltakets navn Pedagogiske metoder Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Det er for lite felles praksis i skolen.  
For mye av undervisninga er basert på privat praksis.  
For lite variert undervisning. 

 

Lesson-study metoden.  Rektor 
Lærerne 

Erfaringsutveksling mellom lærerne. Rektor 
Lærerne 

Tiltaksbeskrivelse 

Ståstedsundersøkelsen gjennomføres ved utgangen 
av utviklingsplanperioden. 

Kommunalsjef 
- skole 

Rektor 
 
 
Skolens utviklingsområde 4.1 – Utviklingsorientert 
Tiltakets navn Videreutdanning i forhold til nasjonale krav. 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Skolen mangler studiepoeng i enkelte fag.  
 

 

Tiltaksbeskrivelse Oppfylle de nasjonale kravene når det gjelder fag og 
studiepoeng.   

 

Evaluerings-
metode 

Årlig gjennomgang av skolens fagbehov.  
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Skolens utviklingsområde 4.2 – Utviklingsorientert 
Tiltakets navn Videreutdanning i forhold til lokale krav og behov. 

 
Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 
 

Skole har behov for høyere kompetanse innenfor 
spesialpedagogikk. 
Samarbeidet med PPT i forhold til forebygge 
lærevansker. 
 

 

Tiltaksbeskrivelse Kompetanseheving innenfor spesial pedagogikk til 
ansatte. 
Utvide samarbeidet med PPT i forhold til forebyggende 
tiltak.  
Starte skoleåret med praktiske oppgaver i friluft. 
Målsettinga er å bygge gode relasjoner elevene 
imellom, og mellom elev – lærer. 
 
Skolen driver utviklingsarbeid ut i fra skolens egne 
behov.  
 

 

Evaluerings-
metode 

Årlig evaluere av utviklingsplanen.  

 
 
 
 
Skolens utviklingsområde 4.3 – Utviklingsorientert 
Tiltakets navn Klasseledelse  Ansvarlig 

Statusbeskrivelse 
 
 

Skolen har ikke utarbeidet felles regler for god 
klasseledelse.   

 

Tiltaksbeskrivelse Utarbeidet felles regler for god klasseledelse på hver 
skole.  
 

 

Evaluerings-
metode 

Årlig evaluering av reglene for klasseledelse.   

 
 
Skolens utviklingsområde 4.4 – Utviklingsorientert 
 
Tiltakets navn Pedagogiske metoder  Ansvarlig 
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Statusbeskrivelse 
 
 

Det er for lite felles praksis i skolen.  
For mye av undervisninga er basert på privat praksis.  
For lite variert undervisning. 

 

Tiltaksbeskrivelse Lesson-study metoden.  
Erfaringsutveksling mellom lærerne. 
Forskningsbaserte metoder prøves ut.  
Lærerne må reflektere over egne pedagogiske metoder 
sammen med kollegaer. 
Samarbeidslæring mellom elevene.  

 

Evaluerings-
metode 

Ståstedsundersøkelsen gjennomføres hvert 3. år.   

 
 
Litteraturliste som alle ansatte i Tana skolene skal sette seg inn i: 
 

- Læringspartner og egenvurdering (pedlex hefte) 
- Samarbeidslæring (pedlex hefte) 
- Aktivitetsplikten i praksis (pedlex hefte) 
- Lesson-study (pedlex hefte) 
- Relasjonskompetanse i skolen (pedlex hefte) 
- Relasjonskompetanse i  SFO (pedlex hefte) 
- Klasseledelse (pedlex hefte) 
- Klasseledelse og relasjonsbygging (pedlex hefte)
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'I. Forord

Ekstern  skolevurdering — et  verktøy for skoleutvikling

Veilederkorps
Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner og skoler
til å delta  i  et samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Målet er at flere
elever skal lære og mestre mer og fullføre utdanningsløpet.
Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger
veiledning for å bedre læreprosessene i skolen.  I  starten av
veilederperioden gjennomføres «Ståstedsanalysen,» og skolen kan få
tilbud om «Ekstern skolevurdering.» Denne rapporten er et resultat av
den eksterne skolevurderingen av (sett inn navn på skolen) skole, og
er ment som hjelp til å sette fart i skolens utviklingsarbeid.

Hva er ekstern skolevurdering?
Ekstern skolevurdering er et verktøy for skoleutvikling.  I
Veilederkorpset blir ekstern skolevurdering brukt for å starte eller sette
fart i skolens utviklingsarbeid.

Forskrift til opplæringsloven, kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering,
sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolens
virksomhet, internt eller eksternt.  I  forskriften nevnes det ikke hvordan
den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er
ekstern vurdering. Dette verktøyet blir brukt i mange kommuner og
regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene.

Utdanningsdirektoratet bygger denne vurderingsmodellen på en
tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin
skolevurderingsmetodikk.

Modellen består av fem trinn:

 

Ståstedsanalysen
Før den eksterne skolevurderingen har skolen gjennomført
ståstedsanalysen, et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skolene
med å kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar
utgangspunkt i kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver,
elevundersøkelsen og andre undersøkelser som brukes lokalt. Ut fra
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analysen av disse resultatene og eventuelt andre undersøkelser, valgte
skolen tema for den eksterne skolevurderingen: Skolemiljø og
relasjoner

Vurderingsrapporten
Rapporten gjenspeiler det eksterne vurdererteamets konklusjoner om
det valgte temaet for vurdering av skolen.  I  tillegg til målformuleringer,
er det satt opp konkrete utsagn om hva som kjennetegner god praksis.
Disse tegnene er basert på lov- og regelverk og god pedagogisk
praksis, samt at det er selve kjernen i vurderingsprosessen og viser
idealbildet for skolens ønskede praksis innenfor vurderingstemaet.
Tegnene settes inn i et skjema som kalles «Fremtidsbilde.»

Et bredt spekter av interessenter har uttalt seg om skolens nåværende
praksis i forhold til tegnene på god praksis. Det er gjennomført
observasjoner i klassene og i skolemiljøet og vurdererparet har hatt
tilgang til dokumenter av betydning for den vurderinga som er
gjennomført. I tillegg har vurdererne innhentet informasjon fra
skoleledelsen, lærere, elever, foreldre og eventuelt annet personale.

Selve vurderingsuka har vart i tre til fire dager, og siste dag av
vurderinga ble denne rapporten lagt fram med funnene for skolen.
Rapporten trekker fram tegn på god praksis og tegn på praksis som
kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i rapporten skal være til hjelp i
det videre arbeidet med det valgte temaet. Veilederkorpset vil bistå
skoleledelsen i det videre utviklingsarbeidet.

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer på skolen når skolen sammen skal
følge opp funnene og refleksjonene fra vurderingsuka og sammen
jobbe med å bli en bedre skole.

Skolevurdering Endring av praksis

w-=x~>mu>>mm>>x~>>z =.> m=z~>~m>2==>n~>
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II. Fakta  om  skolen

Tanabru skole er en 1-10 skole og har 118 elever og 31 ansatte derav
16 lærere.

Skolen er i bruk på tredje året. Den er godt utstyrt og har stor idrettshall
og ny svømmehall

III.  Valg av hovedutfordring

Som følge av resultatene  i  Ståstedsanalysen og samarbeidet med
Veilederkorpset har skolen valgt som hovedutfordring temaet:
Skolemiljø og relasjoner
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IV.  Fremtidsbilde
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vurdere vil her si a male en na-situasjon opp mot en
idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et
framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til
aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i
kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende
praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på
god praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med
påstandene i Utdanningsdirektoratet sin ståstedsanalyse og
elevundersøkelse,. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men
skolen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen.

Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god
praksis på nettopp deres skole:

Kvalitets-mål

Alle elever  opp/ever
et trygt og godt
skolemiljø

Ansatte i skolen

fremstår som
tydelige og
samstemte voksne i

arbeidet for et trygt
o odt sko/emil 'ø

Foreldre og FAU er
involvert i arbeidet
med et godt skole-
o  klassemil "ø.

Skolen er en
lærende
organisasjon som
forbedrer seg
gjennom kollektive

rosesser.

Te n å od raksis
Elevene trives på skolen
Alle elever opplever at de har venner og noen å være
sammen med skolen.
Elevene opplever at lærerne bryr seg.
Elevene løser konflikter å en konstruktiv måte
Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev.
Ansatte tar ansvar for alle elevene
Ansatte har sammen med elevene innarbeidet tydelige
regler med konsekvenser og rutiner for elevgruppen.
Ansatte samarbeider om å utvikle skolemiljøet

Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.
Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god
Foreldre har reell medvirkning.
Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som fremme
helse trivsel o Iærin .
Skolen har en god praksis for å sikre et trygt og godt

skolemiljø
Skolen har en felles plattform for det pedagogiske
arbeidet.
Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle
ansatte.
Skolen får t deli e st rin ssi nal 0 blir ful t av skoleeie
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V. Tegn på god praksis og praksis som kan bli bedre
Sammenstille og se mønster

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder,
sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer
informasjonen ved  å  speile den mot framtidsbildet (tegnene på
god praksis).

Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner fram
til skolens sterke sider innen skolens valgte område og til sider
som bør utvikles for å bli bedre.

Tegn på god praksis

Kvalitetsmål  (1):  Alle elever opplever et trygt og godt
skolemiljø

.  Tegn Elevene trives på skolen

.  Tegn: Alle elever opplever at de har venner og noen å være
sammen med skolen

Det store flertallet av elevene vi har intervjuet, gir uttrykk for at de
trives på skolen. Dette knyttes særlig til det at de har venner og noen å
være sammen med. Dette støttes også av utsagn i vårt møte med
foreldrene. Våre klasseroms- og friminuttsobservasjoner bekrefter
dette inntrykket.

.  Tegn: Elevene opplever at lærerne bryr seg.

De fleste elever opplever at lærerne bryr seg om dem og griper inn når

det er konflikter mellom elever. Men andre elever hevder at det er

forskjell mellom lærerne på dette punktet, og de skulle ønske at flere

lærere kunne bry seg mer.

Kvalitetsmål 2 : Ansatte i skolen fremstår som tydelige og
samstemte voksne i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø

o  Tegn: Ansatte har en positiv relasjon til hver enkelt elev.

.  Tegn Ansatte tar ansvar for alle elevene

I  intervju gir de ansatte uttrykk for at de legger vekt å ha en positiv
relasjon til og ta ansvar for elevene, særlig på sitt trinn.  I  akutte
situasjoner, fortel/er lærerne, griper lærerne inn uavhengig av hvilket
trinn eleven tilhører.
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.  Tegn: Ansatte har sammen med elevene innarbeidet tydelige
regler med konsekvenser og rutiner for elevgruppen.

Vi har sett klassereg/er i alle klasserom. Disse reglene er utviklet i den
enkelte klasse i samarbeid mellom elevene og lærerne. Både lærere og
elever peker på at det gjenstår et arbeid mht hvordan reg/ene skal
praktiseres.

FA U/ foreldrene

I  møtet med FAU drøftet og uttalte foreldrene seg først om hva skolen
er god til og hva skolen kan bli bedre til  — og hva foreldrene kan bli
bedre til. Vi nevner her de viktigste punktene med relevans for
vurderingstemaet:

Foreldrene er fornøyde med at

.  skolen har gode rutiner for tilbakemeldinger og beskjeder

.  sko/en tar tilbakemeldinger fra foreldrene alvorlig, og den
forsøker  å  endre praksis om nødvendig

.  sko/en jobber bra med k/assemiljø og rutiner mellom annet for  å
håndtere konflikter elevene imellom

Foreldrene mener at skolen kan bli bedre til

.  tilpasset opplæring for eksempel mht lese- og skrivevansker på
småtrinnet

.  det  å  sende bøker med elevene hjem slik foreldrene bedre kan
støtte Iæringsarbeidet.

.  å  bekjempe både åpen og skjult mobbing

Foreldrene ønsker at

.  skolen får en læringsplattform med tilgang på informasjon,
læringsressurser og samarbeidsmuligheter.

.  skolen skal arbeide for mer arbeidsro i timene.
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Kvalitetsmål (3): Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et
godt skole- og klassemiljø.

.  Tegn: Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god

FAU mener at kommunikasjonen mellom skole og heim er  jevnt  god,

men ser også at kontakten er gjensidig personavhengig

.  Tegn: Foreldre har reell medvirkning.

Foreldre mener at de har genere/I god medvirkning forutsatt at de

bruker mulighetene dette gir og spiller på lag med skolen.

.  Tegn: Foreldrene er med på å skape et skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring.

FAU formidlet en tydelig vilje til et tettere og bedre samordnet
samarbeid mellom skole og heim. Foreldrene viste til noen aktiviteter
som de er delaktige i og uttrykte en vilje til  å  forsterke denne type
innsats (for eksempel «åpen dag» på skolen  )

Praksis som kan bli bedre

Kvalitetsmål  (  1 ): Alle elever opplever et trygt og godt
skolemiljø
Tegn: Elevene løser konflikter på en konstruktiv måte

De aller fleste elevene har det i utgangspunktet bra på skolen. Noen
elever nevner at de gjennom sko/ens programmer har lært hvordan de
kan forebygge og løse konflikter. Likevel synes det som om konflikter av
ulike slag forekommer relativt hyppig, både lette og tunge. Dette skaper
utrygghet for mange elever.

Kvalitetsmål ( 3): Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et
godt skole- og klassemiljø.
.  Tegn: Forventingene mellom skole og foreldre er avklart.

Forventningene mellom foreldre og skole er ikke godt nok avklart og
skrevet ned. Slike forventninger er «ferskvare» og bør fornyes med
jevne mellomrom.
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Kvalitetsmål (4): Skolen er en lærende organisasjon som
forbedrer seg gjennom kollektive prosesser.

Vi har merket oss at sko/ens møtetid  i  stor grad går med til
morgenmøter. Disse møtene går med til  å  løse oppgaver den aktuelle
dagen. Skolen blir omtalt som en «branns/ukningssko/e». Teamtid på
ettermiddag brukes til å planlegge mellom annet kortsiktige fellestiltak.

Sko/en kan vise til en lang rekke prosjekter og aktiviteter, men vi har
et absolutt inntrykk av at de ansatte har lite erfaring med arbeidsmåter
og prosesser i kollektivt utviklingsarbeid som skaper et bedre
læringsmiljø for elevene.

Det vi nevner her, er karakteristisk for det som omtales som en løst
koblet organisasjon der det er liten sammenheng mellom leddene,
overordnede planer og den daglige praksis i klasserommene.

Våre klasseromsobservasjoner tyder på at læringsaktivitene på skolen
er sterkt preget av tradisjonell, lærer- og lærebokstyrt undervisning.
Elevaktive og problem/øsende metoder har vi sett lite brukt. Elevene
sier at de trives best i fag hvor de får være aktivt deltakende. Det betyr
at elevene i slike sammenhenger er motiverte for læring. Det er all
grunn tro at et elevaktivt læringsmiljø vil ha positiv virkning på
skolemi/jøet

. Tegn: Skolen har en god praksis for å sikre et trygt og godt

skolemiljø

I  intervju med lærere og ledelse kommer det fram at skolen pr i dag
ikke har en kollektiv og varig praksis for å sikre og utvikle et godt
skolemiljø. Mange ansatte er opptatt av dette temaet og viser til
enkelttiltak, men erkjenner samtidig at skolen som organisasjon ennå
ikke har arbeidet med disse utfordringene i fellesskap.

. Tegn: Skolen har en felles plattform for det pedagogiske

arbeidet.

Det er helt entydig at skolen pr i dag ikke har en pedagogisk
plattform. Flere uttrykker et behov for en plattform for det
pedagogiske arbeidet.

o  Tegn: Beslutninger som er fattet følges lojalt opp av alle

ansatte.

Lojalitet til fattede beslutninger i skolen som helhet varierer i stor
grad. På teamnivå er man i større grad lojal. Flere peker på at det er
tre skoler i skolen, og at svært ulike praksiser får utvikle seg. Det
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blir pekt på at det er en mang/ende «vi-skole-tenkning», og mange
ser på det som et  problem.

.  Tegn: Skolen får tydelige styringssignal og blir fulgt av
skoleeier

Lærerne nevner ulike styringssignaler fra skoleeier, for eksempel
handlingsplan for elevene sitt psykososiale skolemiljø og forskrift for
ordensreg/ement i kommunen.

Lærerne oppfatter skoleeier som usynlig og kan ikke peke på saker
som har blitt fulgt opp av kommunenivå.

Denne gode praksisen har vi også funnet på skolen:

Skolen er preget av positiv omgangsform. Vi har opplevd en vennlighet
og imøtekommenhet både fra elevens, de ansatte og ledelsens side.

Skolen er preget av en positiv vilje og omtanke for elevene.

Skolen har samlet sett et godt utgangspunkt for videre utvikling for
elevenes og de ansatte beste.

Elevrådet

I  løpet av vurderingsuken fant vi det nyttig å  innkalle til en kort
samtale med elevrådet. Vi anser at det er viktig at elevrådet tar
medansvar for  å  utvikle skolemiljøet.  I  samtalen kom det fram at
elevrådet spiller en beskjeden rolle i sko/esamfunnet. De kunne ikke
peke på saker de tidligere har fått gjennomslag for og kunne ikke
nevne hvordan de i fortsettelsen kunne gjøre en forskjell for
skolemiljøet. Elevrådet har i sitt arbeid ikke direkte kontakt med
skolens lede/se.

-10-
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S rsmål til refleks'on:

Spørsmål som skolen bør stille seg forå komme videre. Spørsmålene er
basert på tegnene og på eventuelle andre relevante funn og
problemstillinger som er blitt belyst i vurderingsmaterialet.

Mer effektiv bruk av fellestid: Lærerne forteller at de i møter
bruker mye tid til å løse utfordringer fra dag til dag. Dersom dere i
felleskap utarbeider felles rutiner og prosedyrer for slike utfordringer,
hvor mye tid vil dere vinne inn til bruk for langsiktig utviklingsarbeid?

Mer varierte og elevaktive arbeidsmetoder: Dersom dere i større
grad tar i bruk mer elevaktive arbeidsmetoder, i hvilken grad mener
dere at dette vil føre til et bedre lærings-og skolemiljø?

Enda et prosjekt - Hvordan få utbytte av et utviklingsprosjekt:
Skolen skal fra nyttår gå inn i det nasjonale prosjektet «Inkluderende
barnehage og skolemiljø». Sett i lys av erfaringer som skolen har med
tidligere prosjekter, hva bør dere gjøre for at dette prosjektet skal
styrke skolemiljøet? Vær konkrete

o hva må skoleledelsen gjøre?

o hva må teamlederne gjøre?

o hva må lærerne gjøre?

o hva må skoleeier gjøre?

Drøft påstanden: Skolen har for mange utviklingsområder, nye som
gamle (mellom annet Zero, Mitt valg, Lesson study, VfL,
Ungdomstrinn i utvikling) I  hvilken grad er disse blitt en integrert del
av skolens pedagogiske praksis? Bør noen legges til side, og bør noen
eventuelt videreføres?

-11-
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Etterord
Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik
vurdering kan ha stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger
imidlertid av hva skolen gjør med sin nye kunnskap etter
vurderingsuka.

Videre arbeid etter ekstern skolevurdering

Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, fortsetter skolens

utviklingsarbeid med bakgrunn i skolens ferske utviklingsplan (2018)

og konklusjonene i denne rapporten.

Prosessen styres av skoleledelsen, støttes av veilederkorpset og følges

opp av skoleeier.

Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:

o Innen to uker etter vurderingen: skoleledelsen lager en

milepælsplan for etterarbeidet og sender i kopi til koordinator i

veilederkorpset

(kesni@hotmail.com)

.  Milepaelsplanen bør ha mål og ansvarsfordeling

.  Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i

milepælsplanen

.  Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for

å følge prosessen
.  Innen juni 2019: Skolen og skoleeier -gjerne med støtte fra

veilederkorpset  -  har nytt møte for å se hva som har skjedd av

endfinger

Veien videre

—  Hvordan  kan de  sterke sidene  til skolen brukes i det videre arbeidet?

Det er rektors oppgave å konkludere om hvordan skolen skal jobbe
videre  —  etter grundige diskusjoner med de ansatte- ut fra det
vurdererne konkluderer med i punkt  5  og 6. Dette er rektors
"stafettpinne”, som han må si noe om når vurdererne har lagt fram
denne rapporten.

Tanabru 27.10.18 7 Q

' jam 60M

Svein  -  Erik Fjeld Severin Roald

-12-
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(veileder) (vurderer)

Vedlegg A.

Deltakere  i  ekstern vurdering
Det er viktig at de skolene som mottar veiledning forankrer
prosessen hos elevene, foreldre, alle skolens medarbeidere og
andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern
vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett.

— Interne: elever, lærere og assistenter, ledelsen, FAU og elevråd
—  Eksterne: ingen

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter
Forut for vurderingsuka pa skolen, har det vært kontakt mellom
vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en
tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet og diskutert
og forandret i samspill med skolens personale. Personalet har
gjennomført en organisasjonsundersøkelse og en
ståstedsanalyse som veilederne har vært med på å
oppsummere. Samtaleguider er utarbeidet og møte med
foresatte planlagt.

Det er avsatt inntil tre dager (fire dager på store skoler) til selve
vurderingen. Informasjonsinnhentingen foregår gjennom
samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og
vurdererne leter etter mønster i materiale og speiler det mot
framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den
fjerde dagen.

Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på en 1-10 skole på  4  dager
er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet.

Uke Framdriftsplan for ekstern vurdering Ansvar

35

35

ved Tanabru skole uke 39
Skolen får tilsendt forslag til framtidsbilde og Vurdererne
tids Ian

-36 Personalet drøfter framtidsbildet og kommer Rektor
med forslag til eventuelle endringer og
tillegg. Sendes vurderne senest torsdag
06.09 kl 16.00
Skolens ledelse justerer tidsplanen slik at
den passer med skolens tidsrytme. Frist:
06.09 kl 16.00

-13-
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37

38

39

mandag

tirsdag

onsdag
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Skolen får tilsendt annet materiell om blant Vurdererne
annet utvelgelse av elever til intervju og
organisering av møte med FAU man 24.09 på
kvelden. Tilbakemelding fra skolen: 13.09 kl
16.00
Vurderne og rektor avtaler et tidspunkt Vurdererne og
tirsdag 18.09 eller onsdag 19.09 og går Vekt"
i 'ennom o le et for vurderin suka
Ekstern vurdering mandag 24.09  —  torsdag
27.09
07.30 Møte med ledelsen
08.10 - Kort møte med personalet
08.25
08.30— Observasjon 5 - 7 klasse
10.10
10.15  — Intervju med 8 elever 5-7
11.10 klasse
11.10 — Lunsj
11.50
12.00 — Observasjon 8 — 10 klasse
13.00
14.30 — Intervju med lærere 5—7 klasse
15.30
19.00 — Møte med FAU
20.30

08.00  — Kort møte med rektor særlig
08.20 mht raktisk 'ennomførin
08.35 — Observasjon 1-4 klasse
10.10
10.25 — Intervju med 8 elever 2-4
11.10 klasse
11.10 — Lunsj
11.50
12.10  — Intervju med ledelsen
13.30
14.30  - Intervju med lærere 1-4 klasse
15.30
08.00 — Kort møte med rektor særlig
08.20 mht raktisk 'ennomførin
08.35 — Observasjon 8-10 klasse
10.10
10.25 — Intervju med 8 elever 8-10
11.10 klasse
11.10 — Lunsj
11.50

-14-

136



.

Skoleutvikling % ,  .  . 7 z  ,  z
't ”1‘.{IY.;.\\‘I.L!_Y\‘»'l\

13.30 - Intervju med lærere 8-10
14.30 klasse

torsdag 11.50 — Rapporten legges fram for
12.30 rektor
14.30 — Rapporten legges fram for
16.00 ersonalet

Vedle C. Metoder

Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen, som
utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område for ekstern
vurdering. Forå sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt,
hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For
å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor
i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever som skal
intervjues.

Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med
personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuka.

Alle intervju er gruppeintervju.

Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på
denne skolen er følgende metoder benyttet:

Ståstedsanalyse

Skolen gjennomførte ståstedsanalysen våren 2017

Dokumentanalyse
I tillegg til ståstedsanalyse sender skolen diverse relevante dokument til
vurderer, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, resultater av
undersøkelser på skolen osv.

Samtaleguider
For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeidet ulike
samtaleguider til hjelp for samtaler med henholdsvis elevgrupper,
foreldre og ulike grupper medarbeidere på skolen. Spørsmålene i disse
samtaleguidene er alle hentet fra framtidsbildets tegn på god praksis.

Intervjuer:  8  gruppeintervjuer. 3 gruppeintervjuer med 26 elever. 3
gruppeintervjuer med lærere fra alle trinn. Samtale med ledelsen,
elevrådet og FAU.

Observasjon. Observasjon på alle klassetrinn.

-15-
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Vedle D. Tomme samtale uider

Samtaleguide for elevene ved Tanabru skole

. Trives dere på skolen?

. Har dere venner og noen å være sammen med på skolen?

.  Opplever dere at lærerne bryr seg om dere  ?

0 Når det oppstår en konflikt mellom dere, hvordan løser dere den?

(2—4 kl bruke begrep som uenighet eller krangel)

Har dere sammen med lærerne laget tydelige regler for skolen eller

klassen  ?

Samtaleguide for lærerne ved Tanabru skole

Alle elever opplever et trygt og godt skolemiljø

.  Løser elevene konflikter på en konstruktiv måte?

Ansatte i skolen fremstår som tydelige og samstemte voksne i arbeidet for et
trygt og godt skolemiljø

.  Har ansatte en positiv relasjon til hver enkelt elev?

.  Tar ansatte ansvar for alle elevene?

.  Har ansatte sammen med elevene innarbeidet tydelige regler med

konsekvenser og rutiner for elevgruppen?

.  Samarbeider ansatte om  å  utvikle skolemiljøet?

Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom kollektive
prosesser.

.  Har skolen en god praksis for  å  sikre et trygt og godt skolemiljø?

.  Har skolen en felles plattform for det pedagogiske arbeidet?

.  Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av alle ansatte?

.  Får skolen tydelige styringssignal og blir fulgt opp av skoleeier?

-16-
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Samtaleguide for ledelsen ved Tanabru skole

Alle elever opplever et trygt og godt  skolemiljø

.  Trives elevene?
. 0 .

.  Løser elevene konflikter pa en konstruktiv måte?

Ansatte iskolen fremstår som tydelige og samstemte voksne i arbeidet for et
trygt og godt skolemiljø

.  Har ansatte en positiv relasjon til hver enkelt elev?

.  Tar ansatte ansvar for alle elevene?

.  Har ansatte sammen med elevene innarbeidet tydelige regler med

konsekvenser og rutiner for eievgruppen?

.  Samarbeider ansatte om  å  utvikle skolemiljøet?

Skolen er en lærende organisasjon som forbedrer seg gjennom kollektive
prosesser.

.  Har skolen en god praksis for  å  sikre et trygt og godt skolemiljø?

.  Har skolen en felles plattform for det pedagogiske arbeidet?

.  Følges beslutninger som er fattet lojalt opp av alle ansatte?

.  Får skolen tydelige styringssignal og blir fulgt opp av skoleeier?

Referat fra møte med FAU

Hva er skolen god  til?

Hva kan  skolen  bli  bedre til?

Hva kan foreldrene bli bedre til?

Kvalitetsmål: Foreldre og FAU er involvert i arbeidet med et godt skole— og

klassemiljø.

Tegn på god praksis:

Er forventingene mellom skole og foreldre avklart?
Er kommunikasjonen mellom hjem og skole god?
Har foreldrene reell medvirkning?
Er foreldrene med på  å  skape et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring?

-17-
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1. Innledning 
Opplæringsloven og privatskoleloven hjemler det generelle systemkravet hvor skoleeiere plikter å 
utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen som en del av oppfølgingsansvaret 
(internkontroll), jfr. opplæringsloven § 13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.  
 
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. St.meld.nr. 31 
(2007-2008) trekker fram at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et 
bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Regjeringen har fastsatt mål 
og vurderingsindikatorer knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å 
vurdere kvaliteten i grunnopplæringen.  
 
Kommuner, fylkeskommuner, private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 og 
private skoler med rett til statstilskudd har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport. 
 
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig på bakgrunn av lokale behov. Det 
er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av 
tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre 
opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. 
 
Tilstandsrapporten drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved 
de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det skal være mulig å tilpasse 
arbeide med å utarbeide en årlig kvalitetsmelding til det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 

Hvert område har: 

 Mål for området med kriterier 
 Status ut fra relevante kriterier 
 Vurdering på bakgrunn av status 

Hovedmålene i Tilstandsrapporten er hentet fra «Felles utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021» 
vedtatt i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) og kommunestyret (KST).  

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for 
lokale indikatorer.  
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2. Elevtall og lærertetthet 
2.1. Kommunalt mål 
Tidlig innsats og tilpasset opplæring skal ha høy prioritet og lærertetthet må være tilstrekkelig. 
Kriterier: 

- Elevtallsutvikling i Tana kommune (GSI) 
- Årsverk for undervisningspersonale 
- Lærertetthet 

2.2. Datagrunnlag/ tallgrunnlag 
 

 

 

2.3. Vurdering 
Tallene i tabellene er hentet i fra innrapporterte GSI-data (Grunnskolens informasjonssystem). I 
nettsiden skoleporten.no er tallgrunnlaget bearbeidet og mer oversiktlig.  

Elevtallsutviklingen viser nedgang for årene framover. Det begynner færre elever i 1. trinn enn antall 
elever som avslutter i 10. trinn i årene framover.   

Indikator og 
nøkkeltall 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Elevtallsutvikling:          
Austertana 
oppvekstsenter 

23 24 18 11 7 7 5 5 4 

Boftsa 
oppvekstsenter 

40 45 41 30 32 34 34 33 30 

Tanabru skole 131 119 110 125 128 117 114 111 110 
Deanu sámeskuvla 77 80 88 86 89 84 83 79 82 
Sirma skole 11 8 4 5 5 9 9 9 7 
SUM ELEVER 282 276 261 257 261 251 245 237 233 
          
Årsverk for under-
visningspersonale 

47,8 47,6 45,1 40,5 43,0 47,5    

Andel med 
godkjent utdanning 

88,3 94,3 96,0 83,6 75,8 74,0    

Deatnu-Tana Kommune 
gruppe 06 

Finnmark  
fylke 

Nasjonalt Lærertetthet 
(antall elever pr. lærer) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1.-7. trinn  7,4 6,8 8,4 

 
8,2 8,9 

 
8,9 13,0 12,8 

8.-10. trinn  10,0 10,8 8,4 
 

8,9 10,0 
 

9,7 14,4 
 

14,3 
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For skoleår 2018-2019 var det til sammen 47,5 årsverk undervisningspersonale og andelen med 
godkjent utdanning var 74,0 %. For skoleåret 2017-2018 var det 43 årsverk undervisningspersonale 
og andelen med godkjent utdanning var 75,8 %.  

Lærertettheten er større for 1.-7. trinn i Tana enn ved sammenlignbare kommuner. Dette kan forklares 
at bygdeskolene i Tana har høyere lærertetthet enn ved de to skolene i kommunesentrumet.  Mens 
lærertettheten er lavere for 8.-10. trinn i Tana enn ved sammenlignbare kommuner. Dette kan 
forklares at ungdomstrinnene i kommune er samlet på de to skolene i kommunesentrumet. Fra og 
med skoleår 2018-2019 ble det innført ny norm for lærertetthet i skolen. Innholdet i normen fra 
skolestart 2018 var at det skulle være maksimalt 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 elever 
for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær undervisning. Fra august 2019 blir normen skjerpet 
ytterligere. Da skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og fra 5.–10. trinn blir 
tallet 20 elever per lærer. Denne innførte normen har bidratt til økning av antall årsverk 
undervisningspersonale.  

Tallene ovenfor viser lav andel med godkjent utdanning. Dette kan forklares med at fast ansatte 
pedagoger tar videreutdanning for å oppfylle nasjonale kompetansekrav. For skoleår 2018-2019 er 6 
lærer i 37,5 % studiepermisjon for videreutdanning i regi av UDIR og 2 lærer har 100 % samisk/finsk 
studiehjemmel fra Fylkesmannen i Finnmark. Årlig har skolene i Tana mellom 3-5 faste 
lærerstillinger ute i studiepermisjon. Av erfaring er det vanskelig å få lærervikar med godkjent 
utdanning. Som et tiltak for å øke andelen med godkjent utdanning, vil kommune ansette 3 faste 
lærerstillinger som skal vikariere for de som er ute i studiepermisjon. Dette er drøftet med 
Utdanningsforbundet og med lederen for HOOK.    

I Tana kommune har 9,56 % av elevene spesialundervisning, mens nasjonalsnitt ligger på rundt 7,82 
%. Året før var tallet 7,28 % for Tana kommune og nasjonalsnitt på rundt 7,85 %. Snittet for Tana 
kommune ligger over nasjonalsnitt for skoleår 2018-2019, mens for skoleår 2017-2018 lå tallet under 
nasjonalsnitt. Skoleeier administrasjon vurdere at skolene i Tana må arbeide mer med tilpasset 
opplæring og tidlig innsats innenfor ordinære opplæringen. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for 
at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er mange muligheter til å justere og tilrettelegge 
undervisningssituasjoner slik at de blir gode for alle elever. Tilpasset opplæring er de tiltakene som 
skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Det 
kan være tiltak knyttet til 

 organiseringen av opplæringen 
 pedagogiske metoder 
 arbeid med læringsmiljø 
 oppfølging av lokalt arbeid med læreplaner og vurdering 

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig for å unngå at vansken blir unødvendig stor 
og for å unngå at det oppstår tilleggsvansker.  

3. Læringskultur 
Utviklingsområde som dekker tema læringskultur i Felles utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021 
er under kapittel læringskultur.  

3.1. Kommunalt mål 
Skolene i Tana skal legge til rette for at hver elev får best mulig faglig og sosial utvikling i forhold 
til evner, forutsetninger og kulturell bakgrunn.  
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Kjennetegn for måloppnåelse er: 

• Skolen tilrettelegger for at elevene utvikler seg til selvstendige mennesker som tar ansvar for 
egne handlinger. 

• Skolen arbeider for at faglige resultater er på minimum nasjonalt snitt 
• Skolen bruker aktivt vurderingsprinsippene for å fremme elevenes deltakelse, motivasjon og 

mestring i forhold til egen læring.  
• Skolen har rutiner som viser elevenes faglige framgang. 
• Skolen bruker lokal samisk/finsk kultur i undervisningen. 

• Naturen i Tana brukes aktivt i undervisningen gjennom skoleåret.  

3.2. Datagrunnlag/ tallgrunnlag og vurdering 
Datagrunnlaget for læringsutbytte er nasjonale prøver, standpunktkarakterer i 10. trinn, 
grunnskolepoeng i 10. trinn og eksamensresultater i 10. trinn.   

3.2.1. Nasjonale prøver 

Kommunalt mål for nasjonale prøver er at resultatene skal være lik eller over landssnittet i perioden.  

Nasjonale prøver gjennomføres i engelsk, regning og lesing. Skoleåret 2015-2016 var det første året 
at alle prøvene ble gjennomført elektronisk. Dette har medført til at det er bedre oppfølging opp mot 
den enkelte elev.  

Nasjonale prøver er et godt kartleggingsverktøy som gir en systematisk god tilbakemelding på trinn, 
gruppe og elevnivå. Resultatet i Tana kommune er noe varierende fra skole til skole, noe som 
medfører mer veiledning og oppfølgning.  

Resultater nasjonale prøver, 5. trinn, 2017-2018 

40 45 50 55 60

Tana

Finnmark

Nasjonalt

Regning
Lesing
Engelsk

 

Resultater nasjonale prøver, 5. trinn, 2018-2019 
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Resultatet fra 5. trinn viser et resultat som ligger under ønsket nivå. Alle resultatene er under alle 
sammenlignbare snitt. Det er lokale variasjoner, men kommunalt er resultatet i engelsk 1 poeng under 
landssnitt, lesing og regning er 5 poeng under landssnitt. Dette krever systematisk oppfølging på 
skolenivå, da dette årskullet ligger under i engelsk og regning enn fjorårets 5. trinn i Tana kommune. 
Det er svingninger på resultater fra år til år.  

Skoleeiers administrasjon bestilte rapport fra skoleledere på nasjonale prøver gjennomført høsten 
2018, som skulle brukes som datagrunnlag for tilstandsrapporten. Administrativ skoleeier bestilte om 
tilbakemelding på følgende: 

1. Beskrivelse/ presentasjon av resultater.  

2. Implementering av ny praksis. Hva er tiltak og videre arbeid med elevenes læringsutbytte?  

Skolene ved rektor og lærerne har bearbeidet nasjonale prøvene på skolene. I rapportene har skolene 
gitt beskrivelse og presentasjon av resultatene. Videre har skolene vurdert og drøftet strakstiltak og 
implementering av ny praksis.  

Skoler har gitt tilbakemelding på at skolene har lesesvake elever, mens noen skoler har framgang på 
nasjonale prøver. På noen skoler har alle lærere gjennomført nasjonale prøver i lesing for å bli kjent 
med prøvene og for å få innblikk i hva som kreves i prøvene. Konklusjonen fra de lærerne var at det 
kreves mye av elevene som lesestrategier og begrepsforståelse. Av elevsvarene på prøver i lesing var 
det elever som ikke var flink nok til f.eks. å hente opplysninger fra tekster, og noen elever skårer 
dårlig på svar de sjøl må tenke ut svaret på. Skoler vurderer at når elever sliter med lesing, så går 
dette ut over alle fag. Både nasjonale prøver i regning og engelsk krever leseferdigheter.  

Da resultatene på nasjonale prøver var klar, så ble Tempolex (program for bedre lesing og regning) 
satt inn som strakstiltaket på noen elever. Noen skoler har foreslått implementering av ny praksis ved 
at alle i 1.-4. trinn arbeider med lesestrategier. Et annet tiltak er å innføre intensive lese kurs for elever 
som har behov for det. Skoler vurderer at elever må lese mer fagtekster. Elever må opparbeide seg 
gode lesestrategier, og ikke bare lese for å lese. Tana kommune har utarbeidet en leseplan, og den må 
alle skoler følge. Skoler i Tana kommune må innføre gode overganger for elevene når de går over fra 
ett trinn til neste trinn, slik at faglærer er godt forberedt på sine «nye» elever. 
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Resultater nasjonale prøver, 8. trinn, 2017-2018 
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Regning Lesing Engelsk
 

 

Resultater nasjonale prøver, 8. trinn, 2018-2019 
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Regning Lesing Engelsk
 

Årets 8. trinn ligger under nasjonalsnitt og fylkessnitt i regning, lesing og engelsk.  

 

Skolene ved rektor og lærerne har bearbeidet nasjonale prøvene på skolene slik som for nasjonale 
prøver i 5. trinn. Rapporten ovenfor gjelder også for nasjonale prøver i 8. trinn.  

Resultater nasjonale prøver, 9. trinn, 2017-2018 
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Resultater nasjonale prøver, 9. trinn, 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets 9. trinn er under fylkessnitt og nasjonalsnitt i regning og lesing.  

Skolene ved rektor og lærerne har bearbeidet nasjonale prøvene på skolene slik som for nasjonale 
prøver i 5. trinn og 8. trinn. Rapporten ovenfor under 5. trinn gjelder også for nasjonale prøver i 9. 
trinn.  

Nasjonale prøvene er best egnet til å se utvikling over tid i tillegg til kartlegging. Det er derfor mer 
interessant å se på utvikling for samme elevgruppe da de var på 8. klassetrinn. Resultatet for årets 9. 

trinn var 
følgende i 8. 
trinn året før:  
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Kommunen ser at årets 9. trinn gikk i fjorårets 8. trinn, var resultatet svakere. Forventet nasjonalt snitt 
på 8. trinn er 50 poeng, mens det på 9. trinn er 54 poeng. Grunnen til at snittet er høyere på 9. trinn 
er at årsprøven er den samme for begge trinnene og ett skoleår defineres da som 3-4 poeng.  

Av prøveresultatet kan vi se at det har skjedd en positiv og ønsket utvikling i læringskurven for dette 
kullet i regning. I regning er trinnet 5 poeng høyere resultat i regning enn året før da elevene var på 
8. trinn. I lesing er resultatet 2 poeng høyere enn sammenlignet resultat da elevene var i 8. trinn. 

Kommunen arbeider for bedre resultater i nasjonale prøver. Kommunen har utarbeidet «Felles 
utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021» hvor blant annet hovedmål og felles utviklingsarbeid er 
vedtatt. Nasjonale prøver er sentral i utviklingsplanen. Analyse og oppfølging er lagt til skolenivå 
som rapporteres videre til skoleeiers administrasjon. Det arbeides med veiledning fra Veilederkorpset 
2017 (VK-17) om å utarbeide årshjul for utviklingsarbeid og i tillegg årlig «pedagogisk årsrapport» 
fra den enkelte skole. 

3.2.2. Standpunktkarakterer, grunnskolepoeng og eksamenskarakterer 

Standpunktskarakterer for elever i 10. trinn  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk skriftlig standpunkt - Tana kommune 3,9 3,4 4,1 

Engelsk skriftlig standpunkt - Nasjonalt 3,9 3,9 4,0 

Engelsk muntlig standpunkt - Tana kommune  4,1 4,0 4,4 

Engelsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3 

Tysk 1 standpunkt - Tana kommune  5,0     

Tysk 1 standpunkt - Nasjonalt 4,1 4,2 4,2 

Kroppsøving - Tana kommune  4,8 4,3 4,7 

Kroppsøving - Nasjonalt 4,5 4,6 4,6 

Matematikk standpunkt - Tana kommune  3,7 3,5 3,5 

Matematikk standpunkt - Nasjonalt 3,5 3,6 3,7 

Norsk hovedmål standpunkt - Tana kommune  3,9 3,5 4,1 
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Norsk hovedmål standpunkt - Nasjonalt 3,8 3,8 3,9 

Norsk sidemål standpunkt - Tana kommune  3,8 3,1 3,9 

Norsk sidemål standpunkt - Nasjonalt 3,6 3,7 3,7 

Norsk muntlig standpunkt - Tana kommune  4,2 3,5 3,9 

Norsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,3 4,3 

Kristendom, religion, livssyn og etikk standpunkt - Tana kommune  3,8 3,4 3,6 

Kristendom, religion, livssyn og etikk standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,3 4,3 

Samfunnsfag standpunkt - Tana kommune  4,3 4,0 4,8 

Samfunnsfag standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,3 4,3 

 
Ovenfor tall viser standpunktkarakterer for elever i 10. trinn de tre siste årene. Karakterene variere 
fra år til år. Resultatene følges opp lokalt. Alle skoler i Tana kommune har deltatt i nasjonalsatsingen 
«vurdering for læring- pulje 7». Satsingen skal bidra til bedre læringsresultat for elever. Overordnede 
mål for satsingen er: «Elevene ved skolene i Deatnu/Tana skal kunne vite hva som kreves for å komme 
videre til neste trinn i læringstrappa, og de skal ha mulighet til selv å påvirke læringskurve». 
Kommunen ser resultater av satsingen.  
 
Grunnskolepoeng for elever i 10. trinn 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Tana kommune 42,2 40,2 44,1 

Finnmark fylke 40,2 39,5 40,3 

Nasjonalt 41,1 41,4 41,7 

Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende 
karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et 
gjennomsnitt. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn halvparten 
gyldige karakterer, er ikke med i beregningene. 

Resultatet viser at kommunen i 2017/2018 ligger over både fylkessnitt og nasjonalsnitt. 
Sammenlignet med tidligere år er det en markant kommunal framgang. Analyse av resultatet er lagt 
til den enkelte skole.  

Eksamenskarakterer for elever i 10. trinn  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk skriftlig eksamen - Tana kommune     4,0 

Engelsk skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,6 3,8 3,7 

Engelsk muntlig eksamen - Tana kommune  4,5     

Engelsk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,5 4,5 4,5 
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Matematikk skriftlig eksamen - Tana kommune  3,3 2,5   

Matematikk skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,3 3,4 3,6 

Matematikk muntlig eksamen - Tana kommune  3,6 3,6 4,0 

Matematikk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 

Naturfag muntlig eksamen - Tana kommune        

Naturfag muntlig eksamen - Nasjonalt 4,2 4,3 4,3 

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Tana kommune  2,8     

Norsk hovedmål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,5 3,4 3,5 

Norsk muntlig eksamen - Tana kommune   3,6 4,4 

Norsk muntlig eksamen - Nasjonalt 4,4 4,5 4,5 

Norsk sidemål skriftlig eksamen - Tana kommune  2,9     

Norsk sidemål skriftlig eksamen - Nasjonalt 3,2 3,3 3,4 

Samfunnsfag muntlig eksamen - Tana kommune  2,7 4,0 4,6 

Samfunnsfag muntlig eksamen - Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 

 

Ovenfor tall viser eksamenskarakterer for elever i 10. trinn de tre siste årene. Karakterene variere fra 
år til år. Resultatene følges opp lokalt. Tana kommune arbeider for å motivere lærer å delta i 
sensoropplæring. Måle er at lærere skal ønske å være sensorer. Kommunen mener dette vil bidra til å 
bedre læringsresultat for elever, og som vil resulterer til bedre eksamensresultater.  

4. Læringsmiljø  
Utviklingsområde som dekker tema læringsmiljø i Felles utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021er 
under kapittel læringsmiljøet.  

4.1. Kommunalt mål 
Skolene i Tana skal sikre at elevenes faglige og sosiale behov ivaretas.      

Kjennetegn for måloppnåelse er: 

 Alle elever får daglig personlig positiv oppmerksomhet fra voksne. 
 Arbeide for en elevkultur som støtter læring. 
 Skolens ansatte har ansvar for å ha gode relasjoner til hverandre og til elevene.  

4.2. Elevundersøkelsen 2017-2018  
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Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2018 og ble avsluttet januar 2019. På bakgrunn av 
bestilling fra politisk skoleeier om at elevundersøkelsen i grunnskolen skal utvide å gjelde alle elever. 
I dag er den obligatorisk for elever i 7. trinn og 10. trinn. Kommunen har gjennomført for elever fra 
4./5. trinn til 10. trinn. Kommunen vurderer at undersøkelsen ikke er gjennomførbart for elever i 1.-
4. trinn. Det ble invitert 142 elever til elevundersøkelsen hvorav 131 besvarte. Det gir en svarprosent 
på 92,3 %.   

Elevundersøkelse for elever i Tana kommune 2017-2018 2018-2019 
Trivsel 3,9 3,9 
Støtte fra lærerne 4,0 4,1 
Støtte hjemmefra 4,1 4,2 
Faglig utfordring 3,9 4,2 
Vurdering for læring 3,5 3,6 
Læringskultur 3,6 3,8 
Mestring 3,9 3,8 
Motivasjon 3,5 3,5 
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,7 
Felles regler 4,0 4,1 

 

Ovenfor indekser er hentet fra skoleporten og resultatene er hentet fra nettportalen for 
brukerundersøkelser. Resultater i skoleporten viser kun resultatet for elever i 7.  og 10. trinn. Da vi 
har elevundersøkelse for elever fra 5.-10. trinn, så må resultatet hentes fra nettportalen for 
brukerundersøkelser. I nettportalen for brukerundersøkelse viser ikke hverken resultater for Finnmark 
fylke og nasjonalt. Dermed må resultatene for elevundersøkelsen i Tana vurderes og analysere i 
forhold til resultater fra foregående skoleår. Resultater fra elevundersøkelsen viser liten forbedring 
for fleste parameterer i forhold til skoleåret før. 

I Felles utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021 er en av resultatmålene høyere grad av motivasjon. 
Resultat for motivasjon i Tana er på 3,5 i både 2017-2018 og 2018-2019. I felles utviklingsplan er en 
annen resultatmål høyere grad av trivsel. Resultat for trivsel i Tana er på 3,9 i både 2017-2018 og 
2018-2019. Høyere grad av mestring er et resultatmål i felles utviklingsplan. Resultat for mestring i 
Tana er på 3,8 for 2018-2019, og resultatet i 2017-2018 var 3,9. Det var en nedgang på 0,1 poeng på 
mestring fra året før. Kommunen og skolen arbeider aktivt for å få bedre resultat på elevundersøkelsen 
i Tana. Skoler i Tana jobber med tiltak som positive tiltak hjem- skole, valgfag på tvers i kommunen 
etc.  

Mobbing på skolene i 
Tana kommune 2017-
2018/ 2018-2019 

Ikke i 
det hele 

tatt 
En sjelden 

gang 
2 eller 3 
ganger i 
måneden 

Omtrent 1 
gang i uken 

Flere 
ganger i 

uken 

 
Snitt 

Er du blitt mobbet av 
andre elever på skolen de 
siste månedene? 

83/90 30/25 -/6 0/3 -/5 
 

4,6/4,5 

        

 2017-2018/ 2018-2019 
Ikke i 

det hele 
tatt 

En sjelden 
gang 

2 eller 3 
ganger i 
måneden 

Omtrent 1 
gang i uken 

Flere 
ganger i 

uken 

 
Snitt 

Er du blitt mobbet digitalt 
(mobil, iPad, PC) de siste 
månedene? 

96/109 16/15 -/- 0/- -/- 
 

4,8/4,8 
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 2017-2018/ 2018-2019 
Ikke i 

det hele 
tatt 

En sjelden 
gang 

2 eller 3 
ganger i 
måneden 

Omtrent 1 
gang i uken 

Flere 
ganger i 

uken 

 
Snitt 

Er du blitt mobbet av 
voksne på skolen de siste 
månedene? 

89/106 7/14 -/3 0/0 -/5 
 

4,8/4,7 

 

Ovenfor tall viser at 90 elever av totalt 131 elever opplever at de ikke i det hele tatt er blitt mobbet av 
andre elever på skolene de siste månedene, mens 39 elever opplever at de er blitt mobbet av andre 
elever på skolene de siste månedene. Ovenfor tall viser at 25 elever er blitt en sjelden gang mobbet 
de siste månedene. 6 elever er blitt mobbet 2 eller 3 ganger i måneden de siste månedene. 3 elever er 
blitt mobbet flere ganger i uken de siste månedene. Snittet for mobbing av andre elever på skolen de 
siste månedene er gått ned fra 4,6 til 4,5 (fra skoleår 2017-2018 til 2018-2019). 106 elever oppgir at 
de er ikke i det hele tatt blir mobbet av voksne på skolene de siste månedene, mens til sammen 22 
elever svarer at de er blir mobbet (sjelden gang 14 elever; 2-3 ganger i måneden 3 elever; flere ganger 
i uken 5 elever).  

Skoleeiers administrasjon bestilte rapport fra skoleledere på elevundersøkelser gjennomført høsten 
2018 og avsluttet januar 2019, som skulle brukes som datagrunnlag for tilstandsrapporten. 
Administrativ skoleeier bestilte om tilbakemelding på følgende: 

1. Beskrivelse/ presentasjon av resultater.  

2. Implementering av ny praksis. Hva er tiltak og videre arbeid med elevenes læringsutbytte?  

Skolene ved rektor og lærerne har bearbeidet elevundersøkelsene på skolene. I rapportene har skolene 
gitt beskrivelse og presentasjon av resultatene. Videre har skolene vurdert og drøftet strakstiltak og 
implementering av ny praksis.  

Presentasjonen av resultatene varier fra skole til skole. Resultatene på noen skoler var veldig gode 
med blant annet bra resultat på trivsel. Ellers viser noen skoler til gode resultater på hjem-skole 
samarbeid og felles regler.  

Som tiltak for bedre resultater på elevundersøkelser foreslår skolene videre arbeide med 
utviklingsarbeidet «Inkluderende barnehage og skolemiljø» (IBS). IBS er kompetanseutvikling som 
skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape og opprettholde gode barnehage- og 
skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Kompetanse-
utviklingen skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, 
skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt. Dette 
tiltaket er igangsatt på grunn av lav trivsel på skole og høy verdi for mobbing i skole.  

5. Gjennomføring av skoleløpet 
5.1. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. 
Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 
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5.1.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

Overgang grunnskole- vidergående skole 2014 2015 2016 2017 2018 

Elever (16 år) som er registrert i videregående 
opplæring samme år som avsluttet grunnskole 
- Deatnu - Tana kommune 

90,9 97,6 94,6 u.off. 90,0 

Elever (16 år) som er registrert i videregående 
opplæring samme år som avsluttet grunnskole 
- Finnmark Finnmárku fylke 

97,5 95,9 97,6 96,0 95,4 

Elever (16 år) som er registrert i videregående 
opplæring samme år som avsluttet grunnskole 
- Nasjonalt 

98,3 98,3 98,4 98,1 98,0 

 

Prosentdelen for Tana kommune er 90,0 for 2018. Det er viktig i dagens samfunn at elever tar 
utdannelse etter grunnskole. Studierådgivere i grunnskolen gjør en viktig arbeid med å veilede elever 
i grunnskolen til utdanningsløp som passer hver enkel elev. Skolene må fortsette med det viktige 
arbeidet og fokuserer at elever skal velge utdanningsløp etter interesse. Kommune har fått innvilget 
treårig prosjektmidler for oppfølgings- og losfunksjon i Tana kommune. Tiltaket skal bidra til at 
ungdom i Tana gis bedre forutsetninger for å fullføre videregående skole. Dette skjer gjennom et tett 
samarbeid mellom los, grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjenesten, 
oppfølgingstjenesten og psykisk helsetjeneste på kommunalt og spesialistnivå. Formålet med tiltaket 
er at prosentandelen økes for overgangen fra grunnskole til VGO og gjennomføringsgraden av 
videregående skole. 

6. System for oppfølging (internkontroll) 
Kommunen som skoleeier skal til enhver tid ha oversikt over virksomheten i sine skoler, drive 
systematisk oppfølgingsarbeid og bidra gjennom kompetent ledelse aktivt til å utvikle skolene i takt 
med samfunnets behov og endrede krav. Dette kommer til uttrykk i Opplæringslovens §13.10. 

Skoleeier er gjennom Opplæringslovens §13.10: 

 pålagt å sikre at kravene i opplæringsloven blir fulgt. 
 pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om opplæringsloven blir fulgt. 
 pålagt å følge opp vurderingene og utvikle kvaliteten på opplæringen. 

Med bakgrunn i dette er det etablert rutine for oppfølging av skolene. Rektorer og kommunalsjef for 
oppvekst har månedlig møter. På møtene skal rektorene møte skoleeier administrasjon for en 
gjennomgang av de tiltak skolene har satt i verk gjennom egen utviklingsplan. HOOK vedtok 
11.09.2018 og KST 27.09.2018 vedtok Felles utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021. PPT 
defineres også som en virksomhet av Tanaskolene.  Planen har fire hovedmål, som er læringskultur, 
læringsmiljøet, skole-hjem samarbeid og utviklingsorientert. Visjonen for grunnskolene i Tana 
kommune er «læring, respekt og fellesskap i et flerkulturelt samfunn». Alle elever har de samme 
grunnleggende behov i en læringssituasjon. Alle har behov for å: forstå, oppleve mestring, få 
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anerkjennelse og oppleve mening og sammenheng. I overordnet utviklingsplan framkommet tiltak, 
statusbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse og ansvarlig. Hver enkel virksomhet har utarbeidet 
utviklingsplan for den enkelte enhet som er i henhold til felles utviklingsplanen hvor det i tillegg 
framkommer konkrete tiltak på virksomheten, evalueringsmetode og ansvarlige.  

Skolene må gjøre rede for om- og hvordan tiltakene har virket, om valgte tiltak er riktig eller om det 
er nødvendig å gjøre endringer eller justeringer. Dette skal sikre at skolene er bevisst på eget ståsted 
og arbeider målrettet mot de utviklingsområdene som peker seg ut som viktigst.  

Erfaring og kunnskap som hentes ut gjennom skoleeieres administrativ oppfølging av den enkelte 
skole skal gjenspeiles i årlig tilstandsrapport til kommunestyret. Hvordan skolene arbeider mot 
målsettingene slik de er formulert utviklingsplan, skal komme fram i tilstandsrapporten. Slik får 
skoleeier kunnskap om skolen og mulighet til å gjøre endringer i det langsiktige perspektivet slik det 
er formulert i nevnte plan. 

Dialog gjennom hele skoleorganisasjonen er viktig for å utvikle skolen - dialog mellom politisk og 
administrativ skoleeier, mellom administrativ skoleeier og skolelederne og mellom skoleleder og 
klasseleder.   

7. Konklusjon 
Tilstandsrapporten viser at det er utfordringer i Tana skolen på flere av de områdene som det 
rapporteres på og som ble rapportert i tilstandsrapporten for 2018. På grunnlag av resultatene fra 
elevundersøkelsen, nasjonale prøver, grunnskolepoeng og eksamenskarakterer er det utarbeide 
«Felles utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021» som er behandlet og vedtatt politisk. For 
planperioden er det fire hovedmål. De fire hovedmålene er: 

1. Læringskultur 
2. Læringsmiljøet 
3. Skole-hjem samarbeid 
4. Utviklingsorienter  

I utviklingsplanen beskrives hovedmål, tiltakets navn, statusbeskrivelse, tiltaksbeskrivelse og 
ansvarlig. Hver enkel virksomhet har utarbeidet utviklingsplan for den enkelte enhet som er i henhold 
til felles utviklingsplanen hvor det i tillegg framkommer konkrete tiltak på virksomheten, 
evalueringsmetode og ansvarlige. Felles utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021 er vedtatt i HOOK 
11.09.2018 i PS 58/2018 og KST 11.09.2018 i PS 44/2018.  

Det arbeides for å få rutine for oppfølging og tilbakemelding til administrativ- og politisk skoleeier 
fra hver enkel skole. I dette arbeidet bistår Veilederkorpset 2017. Fram til 2021 bindes vesentlig 
kapasitet på skolene til arbeid med innenfor de fire hovedmålene utviklingsplanen ut i fra 
tilstandsrapporten.  
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VEILEDERKORPSETS VK17 – 
VURDERING AV UTBYTTE I 
VEILEDNINGSPERIODEN OG VEIEN 
VIDERE  

(FYLLES UT AV SKOLEEIER)  

 

Skoleeier: Tana kommune 
Kontaktperson hos 
skoleeier (navn og tittel): 

Kommunalsjef for oppvekst Trond Are Anti 

Navn på deltakende skoler Austertana oppvekstsenter, Boftsa  oppvekstsenter, Deanu 
sámeskuvla, Sirpmá skuvla og Tanabru skole 

 

Del A. Vurdering av utviklingsarbeidet på skoleeiernivå i veiledningsperioden 
 

 
Kort beskrivelse av det utviklingsarbeidet (på politisk og administrativt nivå, herunder også 
utviklingsarbeid knyttet til samarbeidet mellom skoleeier og skoler) som veiledningen var knyttet opp 
mot. Gi også en kort historikk om hva som er skjedd/gjort i veiledningsperioden, som er relevant for 
måloppnåelse. 
Utviklingsarbeidet har i hovedsak vært rettet mot politisk og administrativ skoleeier, skolene 
v/rektor/ledelse og PPt.  
Strukturene i kommunen har vært tema med utgangspunkt i gapanalyser, ikke bare mellom nivåene, men 
også f. eks. på den enkelte skole. Elevfokus har vært gjennomgående selv om arbeidet stort sett har foregått 
på ledernivå. Det har likevel vært rom for et par samlinger der også lærerne har deltatt. Videre har arbeid 
med årshjul på begge nivå, med fast dreiningspunkt om Tilstandsrapporten blitt beskrevet. Årshjul definerer 
i tillegg rektormøter, hovedutvalgsmøter, årsrapportering fra skolene og analyser av nasjonale og lokale data 
på alle nivå, når de foreligger. Kommunens dokumentstruktur og sammenhengen mellom Tilstandsrapport, 
årsplaner og årsrapportering mm. er nå beskrevet og ligger til grunn for arbeidet. 
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Struktur er et viktig rammeverk for skoleeiers og skolenes/PPts arbeid, men strukturen må fylles med gode 
og riktige prosesser. Utviklingsarbeidet har fra første dag lagt vekt på lærende møter, planer som definerer 
hvem som gjør hva og når, utvikling av profesjonsfellesskap, felles forståelse og refleksjon, økt samarbeid og 
bedre samhandling. 
Resultatene av arbeidet så langt er bl. a. et synlig visjons- og verdidokument som definerer Tana-skolen, 
sammenhengende dokumentstruktur, færre innsatsområder av gangen, 4-årig planperspektiv med årlig 
revidering, direkte kontakt mellom politisk nivå i kommunen og rektorene/PPt, tettere samarbeid med PPt, 
større forståelse for utviklingsarbeid og tydelig elevperspektiv i planer på begge nivå. Når det gjelder 
elevresultater knyttet til nasjonale prøver og grunnskolepoeng er disse ganske bra, men likevel for mange 
elever på lave mestringsnivå. Elevundersøkelsen viser fortsatt utfordringer knyttet til bl. a. elevmedvirkning 
og mobbing.   

 

 
Hvilke mål var satt for 
utviklingsarbeidet?  

 
Kort beskrivelse av måloppnåelse, herunder eventuelle endringer 
av mål underveis 

Ha definert bærekraftige strukturer 
for arbeidet med skoleutvikling, 
herunder årshjul, planer, 
rapportering og arenaer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesjonsfellesskap preger 
prosesser på alle nivå. 
 
 
 
 
 

Målet i første omgang var å bruke VFL som eksempel, noe som 
medførte en kommunal, felles plan for arbeidet på skolene. Etter 
hvert kom behovet for å se på de ulike dokumentene kommunen 
mener er nødvendige for en god, sammenhengende 
dokumentstruktur og de arenaer som er nyttige og nødvendige i 
arbeidet. 
Målet er i en viss grad nådd. Felles utviklingsplan for Tanaskolen som 
er gjeldende i dag, er vedtatt i politisk i hovedutvalg for omsorg, 
oppvekst og kultur (HOOK) og kommunestyret (KST) høsten 2018. 
Planen revideres til HOOK møtet 04.06.2019. Planmalen må 
redigeres slik at den er mer egnet som grunnlag for 
Tilstandsrapporten. Målene i planen må være mer målbare, og få 
fram hvordan målene skal måles. Årshjul og arenaer er definerte. 
 
Lærende møter har vært et gjennomgående tema, med felles 
kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt. Det innebærer at det har 
vært lagt vekt på resultater og analyser av nasjonale og lokale data i 
hel perioden. Felles forståelse og refleksjon har preget veiledningen. 
Profesjonsfellesskap er et «nytt» begrep i skoleutviklings-
sammenheng i kommunen og må bearbeides videre på alle nivå.  
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Ha vurdert og analysert 
elevresultater knyttet til nasjonale 
og lokale datatilfang med tanke på 
økt læring 
 

Målet er til en viss grad nådd. Mye har endret seg, men prosesser 
knyttet til profesjonsfellesskap og lærende møter må alltid være på 
dagsorden og forbedres. 
 
Ulike data og refleksjon og drøfting av slike er foretatt både politisk 
og administrativt i kommunen. Også skolene har startet arbeidet 
med analyser. Veiledningen har f. eks. også vært rettet mot 
skolene/lærerne om hvordan de konkret kan utnytte resultatene fra 
NP i forhold til den enkelte elev. 

 

 
Skoleeiers vurdering av utviklings- og endringsarbeidet 
Det har vært stort utbytte av veiledningen på skoleeiernivå. Skoleeier har fått veiledning og fått drøftet 
resultater av ståstedsanalysen, Tilstandsrapporten og Utviklingsplanen for Tanaskolen. Veiledningen har 
bidratt til at administrativ skoleeier er blitt mer bevisst på hvordan bruke tilstandsrapport og utviklingsplan 
for å bedre resultatene for elevene. Veiledningen har også bidratt til at skoleeier og skoler har utarbeidet 
Utviklingsplan for Tanaskolen. Administrativ skoleeier arbeider i samarbeid med politisk skoleeier og skoler 
med å videreutvikle kvalitetshjul (plan for når skal følgende utviklingsarbeid for Tanaskolen utføres i løpet av 
året) og lukke «gap» fra politisk skoleeier til den enkelte elev. Videre framover er behov for bistand fra 
Veilederkorpset til kvalitetssikring knyttet til i definerte strukturer, prosesser og resultater. Dette dreier seg 
om å videreutvikle planmaler og planer, årshjul, og ulike arenaer på kommunalt nivå og på skolenivå. Videre 
hvordan både samhandling og samarbeid mellom politisk skoleeier, administrativ skoleeier og skolene kan 
ytterligere styrkes. Analyse og refleksjon knyttet til ulike elevresultater med vekt på lærende møter kan med 
fordel videreutvikles på alle nivå fra kommunestyre til klasserom. 
 
Beskriv utbyttet av veiledning knyttet til målene beskrevet over 
Se over 
 
Hvilket utbytte har skoleeier hatt av skoleeiersamlingene i regi av Utdanningsdirektoratet? 
Skoleeier har hatt stort utbytte av skoleeiersamlingene i regi av Utdanningsdirektoratet. Skoleeier har fått 
både faglig input om skoleutvikling, og fått delt utviklingsarbeid med andre skoleeiere. 
 
Beskriv eventuelle andre bidrag til utviklingsarbeidet, og utbyttet av dette (fra f.eks Fylkesmannen, 
Universitet/høyskole eller andre)  
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Del B. Skoleeiers vurdering av utviklingsarbeidet på skolenivå 

Det skal gjøres én vurdering per deltakende skole. (lag kopi av tabellen hvis flere skoler) 

 
Navn på skole: 
 
Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet som veiledningen var knyttet opp mot 
 
 
Skoleeiers vurdering av utviklingsarbeidet på skolen 
 

 

Del C. Videreføring av utviklingsarbeidet etter veiledningsperioden 

 
Kort beskrivelse av planlagt utviklingsarbeid på skole- og skoleeiernivå 
 

 

 
Prioriterte mål  

 
Kjennetegn på 
måloppnåelse  
(max 4 
kjennetegn pr 
mål) 

 
Tiltak/virkemidler 

 
Begrunnelse 

 
Har 
skoleeier/skolene 
behov for eller 
planer om å søke 
støtte utenfra 
(gjennom 
desentralisert 
ordning for 
kompetanseutvikling 
eller annet 
samarbeid med 
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Universitet/ 
Høyskole eller andre 
fagmiljø)? Beskriv. 
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FORORD 

«Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær 
av sykdom eller lyter» (WHO Verdens helseorganisasjon). Dette utsagnet har ligget som et 
grunnlag for kommunens deltakelse i «nærmiljøprosjektet». Alle mennesker lever i et 
nærmiljø. Det antas at nærmiljøet spiller en viktig rolle for folks helse og velvære. Et godt 
nærmiljø kan bidra til å fremme folkehelsen og gjøre at folk vil trives og bo. 

I likhet med mange andre kommuner har Tana opplevd en nedgang i antall fødte barn. 
Ungdom reiser ut for å ta utdanning. Dette skjer allerede på videregående skole nivå. De 
færreste vender tilbake til hjemkommunen i voksen alder. Befolkningen blir eldre og 
kommunen opplever utfordringer med rekruttering av arbeidskraft. Barn og unge er 
fremtidens ressurser for kommunen. En motivasjon for kommunen til å delta i prosjektet, 
var at kommunen fikk mulighet til å sette fokus på ungdoms opplevelse av oppvekstsvilkår 
og trivsel og la det danne et viktig grunnlag for tiltak som kan få flere ungdommer tilbake til 
Tana. Oppgaven har vært å finne ut noe om hva nærmiljøet og lokalsamfunnet kan gjøre for 
at ungdom skal trives i Tana? 

Arbeidsgruppen har bestått av prosjektleder Magnhild Stock, tidligere rektor ved Tanabru 
skole Else Marie Seim, spesialpedagogisk rådgiver Silja Lanto, leder av ungdomsklubben 
Greta Kristoffersen, arealplanlegger Ulrikke R. Haakonsen og kommuneplanlegger Frans 
Eriksen. 

Arbeidsgruppen retter en takk til Helsedirektoratet for å ha satt nærmiljø og 
lokalsamfunnets betydning for folkehelse på dagsordenen, Finnmark fylkeskommune v/Britt 
Hjørdis Somby for rammene for prosjektet, UiT Norges arktiske universitet for konstruktive 
bidrag i datainnsamling, tolking av materiale og plan-/tiltakstenkning. Vi retter en særlig takk 
til tidligere rektor ved Tanabru skole Else Marie Seim for arbeidet med temadagen i 
grunnskolen og Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd for deltakelse i forbindelse med 
temadagen og deltakelse i «Oppdrag 31 – Alle barn har rett til fritid» og for deres bidrag til 
arbeidet med prosjektet. Vi takker også all ungdom som har bidratt på temadagen i 
grunnskolen, på fritidsklubben og på folkemøtet «Fremtid for ungdom i Tana?» 

Vi håper denne rapporten kan være nyttig lesing for politikere som er opptatt av ungdom og 
for kommuner med spredt bosetting og nedgang i folketallet og som ønsker å gjøre noe med 
det. 

Kontaktperson: 

Magnhild Stock 
E-Post: magnhild.stock@tana.kommune.no 
Tlf.: 464 00 200 
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SAMMENDRAG 
Tana kommune er flerkulturell og under samisk språkforvaltning. Kommunen har omtrent 
tre tusen innbyggere fordelt på et område så stort som Østfold fylke. I kommunen er det 13 
bygder spredt over en strekning på 150 km. Spredt bosetting, lange avstander og ei elv som 
deler kommunen i to gir kommunen en del utfordringer, særlig med hensyn til å komme seg 
til og fra aktiviteter og ha tilgang på ulike tilbud. Tana har de senere år vært preget av 
sentralisering og tilbud i bygdene reduseres eller forsvinner. Ungdom i Tana flytter ut og 
kommer i liten grad tilbake etter endt utdannelse.  

Barn og unge blir ofte sett på som framtiden til et samfunn. Folkehelsen til ungdom er en av 
de større folkehelseutfordringene for Tana kommune. Formålet med prosjektet har vært å 
sette fokus på ungdoms helse og trivsel og, på bakgrunn av et bedre kunnskapsgrunnlag, 
bidra til bedre folkehelse og trivsel blant unge i Tana. Det er også en forhåpning om at økt 
trivsel blant unge i Tana kan bidra til at unge vender tilbake til Tana etter endt utdanning og 
dermed kan bidra til å motvirke en forventet «eldrebølge» i Tana. Problemstillingen for 
arbeidet har vært:  

 «Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?» 

Dette omfatter fysiske, psykiske, sosiale og psykososiale forhold i ungdommens hverdagsliv.  

Ved hjelp av kvalitativ metode innsamlet gjennom temadag på ungdomstrinnet, 
gruppesamlinger og folkemøte, har vi fått innsikt i hva trivsel betyr for unge i Tana 
kommune. 

Funnene fra innsamling av materiale viser at ungdommene i Tana generelt ønsker seg flere 
fritidstilbud og tjenester både i forhold til trivsel og til det å vurdere å vende tilbake etter 
endt utdanning og arbeidserfaring andre steder. Ved å arbeide med innsamlet datamateriale 
i arbeidsgruppen og sammen med ungdom har vi kommet fram til at det viktigste ungdom 
ønsker seg er flere møteplasser, lavere terskel for å delta innen idrett, et bedre kollektiv 
transporttilbud og mere foreldreinvolvering. 
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1. INNLEDNING 
Folkehelseloven stiller krav til at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold m.m. (fhl - Folkehelseloven § 4). Kommuner skal utarbeide et 
oversiktsbilde over folkehelsen (fhl § 5) og forankre det i kommunal planstrategi og fastsette 
overordnede mål og strategier for å møte folkehelseutfordringene i oversiktsbildet i arbeid 
med planer etter plan og bygningsloven (fhl § 6). Dette skal igjen resultere i nødvendige 
tiltak for å møte kommunens viktigste folkehelseutfordringer (fhl § 7). 

Som et ledd av implementeringen av folkehelseloven i kommunene, inviterte 
Helsedirektoratet fylkeskommunene til å søke om deltakelse i utviklingsarbeid om nærmiljø 
og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 

Finnmark fylkeskommune tok med seg fem kommuner inn i prosjektet; Tana, Sør-Varanger, 
Båtsfjord og Måsøy. Hammerfest kommune var også med til å begynne med, men de valgte 
å utsette deltakelsen på grunn av sammenslåingen med Kvalsund kommune. Den enkelte 
kommune har valgt tema ut fra hva kommunene selv så som utfordring for 
folkehelsearbeidet.  

Det nasjonale målet med nærmiljøprosjektet har vært å innsamle kvalitative data gjennom 
ulike metoder der de kvalitative dataene skal supplere kvantitative folkehelsestatistikk og gi 
bedre kunnskap og forståelse omkring lokale utfordringer med befolkningens folkehelse. 

Tana kommune har i regi av Kommunenes sentralforbund arbeidet med et oversiktsbilde 
over folkehelsen i Tana kommune. Dette arbeidet er i en sluttfase og skal ferdigstilles til ny 
planstrategi som skal vedtas senest 2020. 

 

  

165



SLUTTRAPPORT «HVA KAN NÆRMILJØET OG LOKALSAMFUNNET GJØRE FOR AT UNGDOM TRIVES I TANA?» 

6 

2. OM TANA 
Tana kommune er med i forvaltningsområdet for samisk språk og har derfor et særlig ansvar 
for å utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Samisk språk og kultur går hånd i hånd. Når 
man ønsker å bevare og styrke det samiske språket, er det naturlig å gjøre dette gjennom 
aktiviteter som er bygget på samisk kultur (Rapport «Oversiktsbilde Tana 2018»). 

Historiske funn og kildeskrifter vitner om eldgammel bosetting i Tana, både ute ved fjorden 
og opp gjennom Tanadalen. I følge folketellingen fra ca. 1887 var det i Tana sokn 349 
finlendere, 856 samer og 622 nordmenn. I 1913 ble Tana delt i tre kommuner: Tana, Gamvik 
og Berlevåg som også utgjorde hver sitt sokn i Tana prestegjeld. I 1964 ble Tana og Polmak 
kommune slått sammen og et nytt kommunesenter ble etablert ved Tana bru. 

Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og sysselsettingen i kommunen. Den 
spredte bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøring av naturressursene. 
Tradisjoner og kultur knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva kombinert 
med høsting av fisk, vilt og bær har tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen. 
Industri, transport, varehandel og privat og offentlig tjenesteyting har fått økende betydning 
for sysselsettingen. Dette har igjen skapt grunnlag for tettstedutvikling. Størstedelen av 
befolkningen er i dag sysselsatt i tjenesteytende næringer og om lag halvparten av 
befolkningen er bosatt i, eller rundt, kommunesenteret Tana bru. 

Tana kommune er en stor og langstrakt kommune på over fire tusen kvadratkilometer. Det 
er på størrelse med Østfold fylke. Befolkningen var på 2906 innbyggere i 3. kvartal 2018. 
Folketallet har vært nokså stabilt. For ti år siden var folketallet 2954. Av 
befolkningsstatistikken kan vi se at selv om folketallet er stabilt, så har det skjedd en 
dramatisk nedgang i barnefødsler – fra 40 i 1998 til 20-25 de siste årene. Når folketallet 
likevel er nokså stabilt, skyldes det at en tidligere sterk utflytting er blitt avløst av et 
innflyttingsoverskudd, særlig fra utlandet. Statistisk sentralbyrå regner med en 
befolkningsnedgang i Tana i årene som kommer, men et fortsatt flytteoverskudd kan bidra til 
å stabilisere folketallet. 

Utenfor kommunesenteret er kommunens innbyggere spredt i 12-13 mindre bygder. Flere 
av bygdene er preget av befolkningsnedgang og det er i hovedsak den eldre generasjonen, 
og spesielt enslige eldre menn som er særlig bofaste. Stadig flere og spesielt den yngre 
generasjon velger å bosette seg i kommunesenteret.  Kommunesenteret Tanabru er et 
sentralt plassert og viktig trafikknutepunkt i Øst-Finnmark med sentrale veiforbindelser til 
omkringliggende kommuner. Nærmeste flyplass er i Vadsø, ca. 70 km fra kommunesenteret. 
Til Kirkenes flyplass er det 130 km.  

Tana kommune har enorme friluftsområder. Her er det en mulighet for alle som setter pris 
på natur og friluftsliv. Laksefiske langs den lange Tana-elva er en attraktiv friluftsaktivitet. 
Kommunen har lagt opp til hele 22 «Perleturer». Dette er turløyper med valgfri 
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vanskelighetsgrad som passer for de fleste. Perleturene åpner i juni og er åpent til oktober. I 
2016 var det 1413 registreringer.  

Tana kommune har tre ungdomsskoler: Tana bru skole, Montessoriskolen og Sameskolen. Til 
sammen er det 130 elever i aldersgruppen 13-16 år. Det er disse elevene som vi har prøvd å 
få synspunkter og svar fra.  
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3. PROSJEKTOPPSTART 
Arbeidet ble prosjektorganisert. Finnmark fylkeskommune var prosjektansvarlig og UiT 
Norges arktiske universitet var med som kunnskapsstøtte. Tana kommune inngikk en 
samarbeidsavtale med Finnmark Fylkeskommune. Prosjektet var politisk forankret. 

Etter oppstartsmøte med Finnmark Fylkeskommune i mars 2016 ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe i kommunen bestående av fagpersoner med ulik tilknytning til folkehelse. 
Flere temaer ble diskutert i startfasen, herunder eldres situasjon og trivsel i kommunen. Da 
resultatene fra Ungdata 2016 forelå i juni 2016 valgte arbeidsgruppen å ha fokus på ungdom 
i prosjektet. Prosjektet ble organisert etter det som ble tema, problemstilling og med tanke 
på gjennomføring.  

 

3.1 Bakgrunn for valg av problemstilling 
Folkehelseprofilen fra 2016 og Ungdata-undersøkelsen fra 2016 tyder på at kommunen har 
en del utfordringer knyttet til ungdom i kommunen. Noen av utfordringene er knyttet til 
frafall i videregående skole, lavere levealder for menn enn kvinner som ofte er knyttet til 
utdannelsesnivå, høyere andel unge med psykiske symptomer/lidelser samt overvekt/fedme 
(folkehelseprofil 2016).  

Ungdata-undersøkelsen fra 2016 viser at ungdom er mindre fornøyde med lokalmiljøet og 
kollektivtilbudet enn for fylket og landet. Det er høyere andel unge som plages av ensomhet 
og mobbing og det er mer slåssing enn for fylket og landet. Unge opplever lokalmiljøet som 
trygt. 

En utfordring for kommunen er at ungdom som forlater Tana for å ta utdannelse vender 
også i mindre og mindre grad tilbake til Tana etter endt utdannelse. 

Statistikken fra Ungdata kan tegne et dystert bilde av ungdommens situasjon og av de unges 
opplevelse av det å vokse opp i Tana. At ferdig utdannede ungdommer fra Tana heller ikke 
velger å søke jobb i oppvekstkommunen kan bekrefte dette bildet. Samtidig er det viktig å 
merke seg at i en undersøkelse basert på små ungdomskull kan et fåtall svar påvirke 
resultatet. Derfor er det viktig at en diskusjon av tiltak for å forbedre situasjonen også tar 
utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse og ungdoms aktive medvirkning i å beskrive sine 
opplevelser av nærmiljø og tilbud. 

 

3.2 Problemstilling 
 

«Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?» 
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3.3 Prosjektorganisering 
Prosjektet har vært igjennom flere ulike sammensetninger av arbeidsgruppen i forhold til 
valg av problemstilling. Siden prosjektstart har prosjektet byttet leder 3 ganger: Hanne 
Iversen i 2016, Pia Kathrine Espnes Ohren i 2017 og Magnhild Stock i 2017. I overgangen 
mellom prosjektlederne har kommuneplanlegger Frans Eriksen ledet arbeidet i prosjektet og 
bidratt til kontinuitet og utvikling. 

Magnhild Stock – Prosjektleder fra desember 2017. 
Frans Eriksen – Kommuneplanlegger 
Else Marie Seim – Rektor Tana Bru skole (nå PPU) 

Ulrikke R. Haakonsen – Arealplanlegger 

Greta Kristoffersen – Leder ungdomsklubben 

Silja Lanto – Spesialpedagogisk rådgiver 

 

Spesialpedagogisk rådgiver Silja Lanto har hatt rollen som «snakkesøster» for elever på 
ungdomstrinnene i Tana. Hun har i tillegg en egen Snap-konto «snakkesista» der 
ungdommene enkelt kan kontakte henne dersom de har behov for å snakke. 
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4. METODER I INNSAMLING AV KVALITATITVE DATA 
Arbeidsgruppen har brukt ulike kilder og arena til å samle inn informasjon i dette arbeidet. 
Innsamling av informasjon ble gjennomført ved temadag i grunnskolen, gjennom «Oppdrag 
31- Alle barn har rett til fritid», folkemøte og på ulike ungdomsarena. 

 

4.1 Temadag på skolen 
En utfordring i innsamling av datamateriale er å nå målgruppen man ønsker å nå. 
Innsamlingsmetoder som intervju, verksted og folkemøter kan ende opp med at en i 
hovedsak får informasjon fra de mest ressurssterke ungdommene. Skolen er en arena der en 
kan nå hele målgruppen. 

Nærmiljøprosjektet i Tana kommune gjennomførte vinteren 2017 en kvalitativ undersøkelse 
ved to av ungdomsskolene i Tana (aldersgruppe 13-16). I starten av prosjektet ville vi ha med 
alle tre ungdomsskolene og Tana videregående skole. En ungdomsskole responderte ikke på 
henvendelsene. Rektor ved Tana videregående skole var positiv, men elevrådet ved skolen 
avslo forespørselen om å delta. Ved tilsvarende opplegg en annen gang, bør det legges vekt 
på informasjon om temadagen og legge opp til en egen temadag for videregående skole 
atskilt fra grunnskolen 

Før temadagen: 
Rektorene på skolene hadde en gjennomgang av resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 
2016 for elever og lærere. Elevene fikk deretter tid til å reflektere og diskutere resultatene 
og gi tilbakemelding til rektorene på hva de hadde reagert på. Dette var en del i medvirkning 
fra målgruppen. Det elevene ønsket å ha som tema var rus og psykisk helse. 

Rusproblematikk er ifølge Ungdata ikke en større utfordring i Tana enn i resten av landet. Vi 
hadde derfor ikke tenkt å fokusere særlig på dette under temadagen, men valgte å inkludere 
det likevel da ungdommene hadde interesse for temaet. Arbeidsgruppen så også på dette 
som noe som kunne være forebyggende. Psykisk helse og særlig «ensomhet» var et tema vi 
ville inkludere i temadagen uavhengig av ungdommenes interessefelt. Her hadde 
arbeidsgruppen og målgruppene sammenfallende interesser.   

Temadagen ble planlagt i egen arbeidsmøte. Til arbeidsmøtet inviterte vi med oss rektor ved 
Deanu Sámeskuvla slik at begge de deltakende skolene skulle føle seg inkludert og få komme 
med ønsker. Vi inviterte også med oss to representanter fra Tana ungdomsråd, slik at 
medvirkningen fra målgruppen ble prioritert allerede før temadagen. Vi tror også at ved å 
inkludere to fra ungdomsrådet i planlegging av temadagen, ville den bli ble mer målrettet og 
at spørsmålene ble skrevet på en måte som bedre kan relateres til ungdom. 
Ungdomsrådsrepresentantene poengterte at det var viktig at lærerne som skulle delta på 
temadagen hadde fått en gjennomgang av spørsmålene slik at alle hadde lik forståelse for 
hva spørsmålene omfattet. Ungdommene poengterte også at vi burde prøve ut spørsmålene 
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på elevene før selve temadagen for å se at ordlyd og innhold var bra nok. Vi ble på 
arbeidsmøtet enige om at vi skulle be om tilbakemeldinger fra både lærere og elever på om 
spørsmålene var tydelige og gode nok til å jobbes med. Noen dager før temadagen fikk 
elevene et dokument med spørsmålene vi skulle jobbe med på temadagen. Dokumentet ble 
skrevet både på norsk og samisk.  

Samtidig med spørsmålene fikk elevene et dokument med informasjon om at vi ønsket at de 
skulle sende inn et bilde av noe positivt i livet sitt og et bilde av noe negativt i livet sitt. Det 
kunne være hva som helst, en aktivitet, hunden, en plass, en venn, skolen osv. Av 80 elever 
fikk vi kun inn 9 bilder så av hensyn til de som har sendt inn valgte vi å utelukke bruken av 
disse bildene videre i vårt arbeid.  

Før temadagen fikk rektorene og lærerne ansvaret for å sette sammen grupper der begge 
kjønn, skoler og alder var blandet. Dette fordi lærerne kjenner elevene godt og kan skape 
grupper der alle får utfordret seg selv, samtidig som de opplever en trygghet ved å ha noen 
kjente i gruppa.     

Temadagen 
I januar 2017 gjennomførte vi temadagen i lokalene til Tanabru skole. Sameskolen og 
Tanabru skole ligger like ved siden av hverandre. Etter at elevene fra begge skolene var 
samlet gikk rektor ved Tanabru skole gjennom programmet, gruppeinndelinger, utdeling av 
ulike problemstillinger som de skulle arbeide med samt ulike måter gruppenes arbeid kunne 
presenteres på. Gruppene ble sendt til hver sitt område for å jobbe sammen med 
problemstillingen de fikk utdelt. Alle gruppene fikk forskjellige spørsmål de skulle jobbe med. 

Spørsmålene vi stilte var:  

1. Hva er bra med klubben og hvorfor? 
2. Hva kan bli bedre med klubben og hvordan kan det bli bedre? 
3. Hvilke møteplasser bidrar til å skape vennskap? Hvor kan man møte venner? 

Hvilke møteplasser mangler for å utvikle vennskap. Hva er det som gjør at 
møteplassene dere nevner bidrar eller mangler for å skape vennskap i Tana? 
Møteplasser kan være klubben, treningsstudio, skiløypa, Parma, utenfor 
Rema1000 osv. 

 
4. Hva må til for at ungdom skal flytte tilbake til Tana? 
5. Hva er kult med av å ikke ruse seg? Hvilke fordeler ser dere med å være rusfri? 

Hva kan man gjøre istedenfor å ruse seg? 
6. Hvilke fritidsaktiviteter fins i Tana, hva mangler og savner dere av fritidstilbud? 

 

Spørsmål 1 og 2 skulle i utgangspunktet være ett spørsmål, men ble ikke slått sammen da de 
ble skrevet ut. Dermed ble det to «enklere» spørsmål enn opprinnelig tenkt. Det var kun en 
gruppe som trengte ekstra spørsmål til for å fylle tiden. 
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Alle gruppene ble oppfordret til å bruke tid til diskusjon først, før de startet med 
presentasjonen. Det ble opplyst om at de kunne gjøre hva de ville, men at vi hadde utstyr til 
å lage plakat om det var å foretrekke. De kreative presentasjonene kunne for eksempel 
være: 

Rollespill – der vi får manus og refleksjoner i etterkant.  
Bygging av modeller av fysiske områder – der vi får bilde av modellen og en beskrivelse av 
hvordan dette kan bidra/refleksjoner.  
Plakater der de selv velger hvordan de vil presentere sine refleksjoner og tanker rundt 
problemstillingen – der vi får bilde av plakaten og om nødvending et mer utfyllende notat 
om refleksjoner.  
Filmlaging (de har mest sannsynlig en del apper, evt. må vi låne kamera fra biblioteket eller 
rundt om) der de presenterer sine refleksjoner/tanker rundt problemstillingen – der vi får 
sendt en kopi av filmen i etterkant.  
Lage en avisforside der de presenterer de viktigste sakene rundt temaet – der vi får en kopi 
av avisforsiden og et notat med refleksjoner på akkurat hvorfor de sakene ble valgt.  
Intervju med fiktive personer – der får vi en kopi av intervjuene.  
Lage en aktivitetsplan for aktiviteter de savner og forslag på hvordan man kan gjennomføre 
disse.  
Lage sang om problemet – der vi får en kopi av sangen og et notat med refleksjoner.  
Lage bildekollasj – der vi får et refleksjonsnotat om bildene i etterkant.  

De kunne også velge om de hadde andre foretrukne metoder eller bare vil presentere 
muntlig eventuelt med eller uten PowerPoint. Vi delte ut utstyr til gruppene når de var 
fordelt på rom. Dette kan ha fått gruppene til å tro at vi mente de måtte lage plakat. Alle 
gruppene lagde plakat, ingen spurte om utstyr eller hjelp til å bruke andre 
presentasjonsmetoder.  

De jobbet med diskusjon og presentasjon fram til lunsj. Etter lunsj ble alle plakatene hengt 
opp slik at alle fikk sett på hverandres arbeid. Deretter fikk samtlige elever stemme på 
hvilken gruppe de syns hadde gjort det best.  

Etter dette var det presentasjonsrunde der alle gruppene presenterte for elever og jury som 
besto av rektor ved Tanabru skole, ordfører og leder av hovedutvalg for omsorg, oppvekst og 
kultur (HOOK). Juryen utnevnte deretter to grupper som «best», den ene basert på 
stemmene fra elevene selv og en basert på hvilken gruppe som imponerte juryen mest.  

Ordfører var tilstede hele dagen, HOOK-leder kom til lunsjen. Det at ordfører var tilstede 
under hele arrangementet hadde mest sannsynlig en positiv effekt på elevenes engasjement 
da han var flink til å være interessert og høre på ungdommenes meninger og tanker rundt 
temaet. 
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Vurdering av egen metode/medvirkningsprosess:  
Metoden fungerte. Det som er veldig positivt med en slik temadag er at vi når «alle» i 
målgruppen. Ungdom kan være en utfordrende målgruppe å nå dersom det ikke til en grad 
er faste rammer slik det er i skoletiden.  

Vi kunne med fordel jobbet bedre med spørsmålene og prosessen før temadagen. Om 
elevene hadde vært bedre forberedt og spørsmålene hadde vært enda bedre ville vi 
forhåpentligvis sittet igjen med mer og bedre informasjon til bruk videre.  Når det gjelder 
«bildeinnsamlingen» i forkant av temadagen så ble dette ikke vellykket. Bildene kunne 
bidratt til innsamling av et spennende og rikt datamateriale. Prosjektgruppen har reflektert 
rundt måten oppgaven ble formidlet på og om det var godt nok innrettet mot målgruppen. 
Lærerne delte ut oppgaven til elevene på ark. Med dagens teknologi og sosiale medier kunne 
fotooppgaven blitt fremstilt via Snap Chat, facebook, instagram etc. 

Spørsmålene vi stilte burde, som diskutert tidligere, vært bedre bearbeidet. Vi ble også i 
etterkant av temadagen observant på at vi i hovedsak stiller spørsmål om hvordan ting bør 
være, det er få spørsmål som spør om hvordan ting er i dag. Dette kan ha bidratt til at vi har 
fått noe «flytende/drømmende» svar. Det kan være en sjanse for at vi ville fått mer konkrete 
svar og forslag dersom vi hadde inkludert flere spørsmål om dagens situasjon i tillegg til 
hvordan det kan bli. Elevene hadde da kanskje sett ting i et litt mer «realistisk» perspektiv og 
vært mer kreative på hvordan man kunne fått det til med de midler som fins. 

Spørsmålet som omhandler temaet rus var muligens for lett å svare på og krevde for lite 
refleksjon og diskusjon. Vi var opptatte av å vinkle spørsmålet så positivt som mulig for å 
ikke oppfordre til bruk av rusmidler, men endte opp med et spørsmål som ikke ga oss så mye 
informasjon om hverken hvordan tilstanden er, hvordan man kan jobbe med problematikken 
eller hvordan det burde vært?  

På temadagen burde vi også notert de observasjonene, samtalene, innspillene vi fikk 
underveis når elevene jobbet med temaene. Vi fikk flere gode innspill. Disse ble ikke notert. 
Dette kunne gitt mer informasjon 

Vi hadde ikke tatt i betraktning at flere elever var tilflyttere fra utlandet. De var avhengig av 
tolk. Tolken kom til lunsjtid. Da hadde elevene sittet passive og de hadde heller ikke fått 
forklaring på temaet. Noen elever i 10.klasse hadde prøvemuntlig på formiddagen. Dette var 
uheldig da de ikke fikk med seg hele temadagen. 

Alle elevene valgte å presentere spørsmålene på plakater. De valgte ikke de andre 
presentasjonsmuligheter. Mer variasjon i presentasjon kunne skjedd gjennom mer 
informasjon, instruksjon eller styring av temadagen. 

Rektor og lærer bør bruke en skoletime til å gjennomgå spørsmålene med elevene klassevis, 
slik at tankeprosessen hos elevene startet. Det kunne ha økt engasjementet dersom de var 
mer forberedt.  
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Etter endt temadag følte ikke prosjektgruppen at vi satt igjen med så veldig mye data. De 
data som vi hadde var interessant og et materiale til å jobbe videre med. Det ble på et 
tidspunkt vurdert om vi skulle ta med elever i videregående skoler og gjennomføre et 
«gjestebud» for å få inn mer data. Denne ideen ble lagt bort i og med at prosjektet ikke 
hadde leder i store deler av 2017. 

 

4.2 Oppdrag 31 – Alle barn her rett til fritid 
Ungdomsrådet i Tana kommune fikk i januar 2018 en forespørsel fra Redd Barna om å være med i et 
prosjekt kalt «Oppdrag 31 – alle barn har rett til fritid». Dette prosjektet har vist seg å være svært 
nyttig i forhold til Nærmiljøprosjektet og andre prosjekt som kommunen er med i som berører barn 
og unge. Prosjektet tar for seg mye av den samme problematikken når det gjelder ungdoms fritid, 
trivsel, ungdoms opplevelser og ungdomsvilkår slik som dette prosjektet. Vi valgte derfor å dra nytte 
av dette til både innsamling av mer informasjon. 

Bakgrunnen for «Oppdrag 31» ar at Regjeringen, kommunene og frivillige organisasjoner i 2016 
inngikk en avtale som heter «Fritidserklæringen». I avtalen fremgår det at aktørene skal sørge for at 
alle barn og ungdom i Norge skal få delta på minst én fritidsaktivitet, uavhengig av hvor de bor eller 
hvor mye penger familien har. For å få svar på dette var det viktig med bred medvirkning fra 
ungdommen.  

Metodene som ble valgt er workshop sammen med ungdom fra fire andre ungdomsråd i Norge, 
spørreskjema, gruppesamtaler og visuelle forklaringer ved hjelp av kart over hjemkommunen.  

Det som kom frem i dette prosjektet viser at ungdom opplever problemer med trivsel og tilbud, og at 
dette kan virke negativt på folkehelsen. En interessant observasjon er ungdommens behov ser ut til å 
være lik til tross for at de kom fra fire ulike kommuner.  

 

4.3 På ungdommens arenaer 
Prosjektgruppen opplevde at det å møte ungdommene i store grupper/klassevis på skolen ikke var en 
god metode for å innhente svar på det vi lurte på. Ved å dele ungdommene i små grupper med 
konkrete spørsmål og det å ta stilling til utsagn, medførte et større engasjement og gav ungdommen 
muligheter til å reflektere over egen hverdag både på skolen og fritiden.  

Prosjektgruppen har i løpet av 2018 hatt flere formelle og uformelle samlinger med ungdommer på 
fritidsklubben, ungdomsskolen og videregående skole.  Dette skjedde samtidig som arbeidsgruppen 
var i gang med å tolke analyse det innsamlede materiale. 

Arbeidsgruppen brukte disse arenaene til å hente inn mer informasjon, samt til å tolke det materiale 
som vi allerede hadde. Gjennom tolking av materiale ble reist teorier om hvordan ting kunne 
forholde seg. Dette ble tatt tilbake til ungdom slik at vi kunne få korreksjon om vi var på riktig vei i 
våre analyser. 
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4.4 Folkemøte – fremtid for ungdom i Tana? 
Tana kommune avholdt et folkemøte i oktober med fokus på framtiden for ungdom i Tana.  

Det var ca. 65 personer til stede på møte. Ungdommene presenterte funnene fra «Oppdrag 31 – Alle 
barn har rett til fritid». 

Før møtet tok prosjektgruppen kontakt med Mia Larsen. Mia er ei jente fra Tana som reiste til Vadsø 
for å gå på videregående skole, deretter reiste hun til Trondheim for å ta ingeniørutdannelse. Mia 
fikk det hun kaller drømmejobben i Oslo etter endt utdannelse, men etter 2 år i Oslo valgte Mia og 
komme hjem til Tana og overta farens firma. På folkemøtet fortalte Mia om det å vokse opp i Tana, 
med positive og negative sider. Hun viste hvordan tiden fra ung til voksen hadde forløpt, og la vekt på 
gleden over det å ha kommet hjem til Tana.  

På møtet ble det delt ut et ark med spørsmål til diskusjon for folk ved de forskjellige bordene. Hvert 
bord fikk sitt tema. Alle spørsmål handlet om sider ved det å vokse opp i Tana og hva som skulle til 
for at ungdommen skulle skape seg ei framtid her? Det ble ide-myldring mellom ungdommen og de 
voksne. Fra hvert av de ti bordene kom det opp ungdommer som presenterte svar fra diskusjonen. 

 

5. FUNN  
I analysearbeidet og tolkning av funn har arbeidsgruppen hatt Skype-møte med førsteamanuensis 
Brynhild Granås ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Brynhild hjalp gruppen med å 
begynne å analysere de data funn vi hadde samlet inn i prosjektet. Hun fikk fokuset bort fra alle 
fremtidsønskene til ungdommene, og fokus på hva materiale betyr og hva er det ungdommen 
forteller. 

Granås fikk arbeidsgruppen til å tenke «sted». Hvorfor snakker ungdommene om Tana på den måten 
de gjør? Hvilken stedlig forståelse er det som ligger til grunn? Er det bygda, kommunesenteret eller 
hele kommunen ungdommen refererer til? 

Vi tillater oss å tolke utsagn i datamaterialet. De gir ikke nødvendigvis et fullstendig svar på hvordan 
tingenes tilstand er, men slik arbeidsgruppen har tolket det ut fra en gjennomgang av de svarene vi 
har fått, basert på ungdommens opplevelser.  

Analyse og tolkningsarbeidet har omfattet en rekke av spørsmålene som ble stilt til, og drøftet av, 
ungdommene. Dels dreier spørsmålene seg om situasjonen slik de opplever den i dag, dels dreier det 
seg om å få innspill til forbedringer og nye tiltak. Noen av spørsmålene handler om bruk og 
opplevelser av felles arenaer og aktiviteter, andre går på relasjoner (vennskap, mobbing) og 
individuelle opplevelser (tilhørighet og ensomhet). Spørsmålene og svarene har vi tematisert etter 
«ensomhet», «mobbing», «møteplasser», «ungdomsklubben», «rus», «mulighetene til å delta i 
fritidsaktiviteter» og «mulige tiltak for bedre oppvekstsvilkår». 

5.1 Ensomhet 
I følge Ungdata-undersøkelsen 2018 kommer det fram at 39 % av ungdommene i Tana føler seg 
ensomme. Tilsvarende tall for fylket er 23 % og på landsbasis 20 %. Fra Ungdata finner vi at blant de 
som har svart, er det 81 % som opplyser at de har en fortrolig venn. For fylket er tallet 87 % og landet 

175



SLUTTRAPPORT «HVA KAN NÆRMILJØET OG LOKALSAMFUNNET GJØRE FOR AT UNGDOM TRIVES I TANA?» 

16 

90 % som har svart at de har en fortrolig venn. Svarene fra Ungdata 2018 kan tyde på at det er 
relativt flere ungdom som føler seg ensomme og mangler en fortrolig venn enn det som er vanlig for 
fylket og landet. 

I en gruppesamtale sa en ungdom på 14 år følgende: 

 «Man kan være ensom på skolen, uansett om det er mange tilstede. Det handler om å bli sett 
av de du går i klassen med og av læreren».  

Prosjektgruppen har prøvd å utfordre ungdommene på om de vet forskjell på ensomhet og 
kjedsomhet. Det viste seg at det var noen som kunne forklare forskjellen på dette.  

En ungdom på 15 år sa i gruppesamtale:  

«når du kjeder dæ, da e liksom bare alt kjedelig. Du gidd ikke finne på noe. Så kan det gå over 
neste dag og man kjeder seg ikke lenger». 

En annen ungdom på 16 år sa i gruppesamtale:  

«når du kjeder dæ har du ikke vondt nån plass, men når du e ensom, da har du vondt inni dæ 
uten at du helt kan forklare, mest av alt har du vondt i tankan». 

Ungdom trekker fram det at de pga. avstander og manglende transport ikke kan være med på 
aktiviteter som finnes i Tana Bru sentrum kan gjøre at de blir ensomme.  

Ungdommen snakker også om at det å ikke ha en fortrolig eller nær venn er viktig for ikke føle seg 
ensom.  

Gruppen har ikke grunnlag for å si at det er ungdommene som bor i bygdene som opplyser at de føler 
seg ensom. I samtaler kom det frem at det kan være ensomt å bo i en bygd der det kanskje ikke er 
noen på din egen alder. I tillegg er kollektivtilbudet så dårlig at de ikke har mulighet til å komme seg 
til og fra sentrum.  

 

Ungdommen fikk i oppdrag om å forklare ensomhet individuelt ved hjelp av plakat og lapper – uten 
dialog med hverandre 
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5.2 Mobbing 
I ung data undersøkelsen 2018 om mobbing kommer det fram at 16 % av de som har svart i Tana har 
opplevd mobbing. Svarene for fylket er på 11 % og 8 % på landsbasis. Dette kan tyde på at mobbing 
er litt mer utbredt i Tana enn andre steder.  

Vi har snakket med ungdommene om dette temaet og de synes at det virket som et veldig høyt tall. 
De kunne fortelle at det blant jenter var en del «bitch blikking» Dette er at jenter ser stygt på 
hverandre. Ikke alle oppfattet dette som mobbing. Noen av ungdommene synes det var vanskelig å 
definere hva mobbing er. Ungdommene hadde ikke inntrykk av at det var noen som ble «fryst ut».  

Skolene informerer om at det jobbes kontinuerlig med temaet mobbing i skolene, og arbeidsgruppen 
valgte da å ikke ha fokus på mobbing i det videre arbeidet.  

 

5.3 Hvilke møteplasser bidrar til å skape vennskap?                                                                                   
Ungdommene nevner da: 

«Scooter, fjellet, elva, skiløype, trening, fritidsklubben». 

Dels er dette uformelle arenaer som ute i naturen, dels er det organiserte fellesskap som trening i 
idrettslag, og dels er det den «halvformelle» arenaen ungdomsklubben som framheves.  

Nærhet til natur og et aktivt friluftsliv går igjen i svarene. I Tana får de aller fleste scooterkjøring og 
friluftslivet «inn med morsmelken». Dette gjelder både jenter og gutter. På vinterstid er det vanlig, 
helt fra barna er små, at foreldrene tar dem med på scootertur. Mange setter opp teltleir ved 
fiskevann og mye av fritiden på vinteren for denne gruppen går med til å være på ute. Noen av Tanas 
ungdommer kjøper snøscooter for konfirmasjonspengene når de blir 16. Dette fører til at det gjerne 
er flere som drar på tur. De som er under 16 og ikke har scooter førerkort får være med.  Tana har 
store avstander og kollektiv tilbudet er dårlig. Snøscooteren gjør at det er lettere for ungdom å 
samles. Snøscooter aktiviteten bidrar til at borteboende ungdom kommer hjem i helgene for å kjøre 
scooter. 

Noen av voksne har kanskje en oppfatning om at ungdommer driver med «tullkjøring». Vi har tolket 
ungdommen og den stedlige forståelsen slik at det å kunne disponere snøscooter er viktig for 
ungdommens trivsel i Tana. Det vil alltid være noe «tull kjøring». Arbeidsgruppens oppfatning er at 
det ikke bare gjelder Tana. En stor del av ungdommen har en felles interesse. De får være sammen 
(langt fra de voksne) og ha det både barskt og hyggelig. Scooterkjøring er en stedlig kultur i Tana og 
det er viktig at vi anerkjenner denne kulturen. 

På sommeren sier mange ungdommer at det er elva/fiske som er viktig. Dette er en del av kulturen i 
Tana. Elva blir et samlingspunkt der ungdom møtes. Det tennes bål, noen fisker med stang, andre fra 
elvebåt og noen er der for at det er sosialt. Dette er også en viktig møteplass for ungdommen.  
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Når prosjektgruppen har jobbet med dette, basert på erfaringene som kom fram under møter med 
ungdomsrådet, ved besøket på skolen og på ungdomsklubben, har vi tolket det dit hen at friluftsliv er 
en svært viktig arena for ungdom i Tana.  Det kan utøves over hele den vidstrakte kommunen på 
vinterstid, og langs store deler av elva om sommeren, altså ikke på noen spesiell plass.  

I Tana er friluftsliv og ferdigheter knyttet til noe de aller fleste er vokst opp med. Det er tidlig blitt en 
naturlig del av livet for de fleste. Ungdommene i Tana liker å være ute og utforske naturen. Et viktig 
poeng er at det gir en anledning til å være sammen med andre ungdommer og ha det fritt og sosialt.  

I og med at ungdommene i Tana går på tre forskjellige ungdomsskoler, er det ikke så lett å være 
sosial på tvers av skoletilhørighet i skoletiden. Mange har nære venner som går på andre skoler og 
møteplassene blir litt tilfeldig ut fra hvor ungdommene befinner seg. Det «helt naturlige» i denne 
måten å komme sammen på, kan på en måte gjøre disse aktivitetene usynlige. Møteplassene 
oppfattes kanskje ikke som noe spesielt som er innrettet på ungdommen for å fremme deres trivsel. 
Mange ungdommer reflekterer ikke over det unike ved det å ha nær tilgang til fjell, fiskevann og elv 
og kunne bevege seg over store avstander, når de sammenlikner livet i Tana med livet til ungdommer 
som vokser opp i et bymiljø.  

Ungdommene trekker fram en spesiell ordning når det gjelder valgfag på ungdomstrinnet. Ordningen 
går ut på at det blir gjennomført felles undervisning i valgfag for ungdomstrinnselevene i kommunen. 
I utgangspunktet var alle elevene med. Det siste året har ikke elever fra Montessoriskolen deltatt.  
Skolene samarbeidet på tvers og ungdommene kunne melde seg på/velge fag ut i fra interesse. Dette 
fører til at ungdommene møttes på tvers av skolene og alderstrinn. De fikk møte andre med samme 
interesser for å lære og utvikle ting i lag.  

Denne fellesundervisningen er en svært viktig forutsetning for utvikling av vennskap. Ordninger av 
denne typen har en verdi i seg selv ved å skape trivsel og tilhørighet både mellom ungdommene og til 
plassen der de bor.  

En annen arena for å skape vennskap er kulturskolen. Kulturskolen blir trukket frem som 
svært viktig for ungdommene i Tana. De siste 10 årene har kulturskolen hatt ca. 90 elever. Det 

178



SLUTTRAPPORT «HVA KAN NÆRMILJØET OG LOKALSAMFUNNET GJØRE FOR AT UNGDOM TRIVES I TANA?» 

19 

siste året er vi blitt godt kjent med Ella Marie Hætta Isaksen. Ella har i intervju fortalt hvor viktig 
kulturskolen har vært for hennes karriere og identitet. Ikke minst har det vært viktig for å ha troen på 
seg selv. Kulturskolen har i tillegg til Ella Marie fosteret mange små stjerner. Barn og unge har fått lov 
å uttrykke seg på sitt morsmål. De har lært å ha tro på seg selv og bygget selvtillit. Ikke minst er 
kulturskolen en arena for å skape nye vennskap. Barn og unge fra hele kommunen er representert i 
kulturskolen. Kulturskolen forsterker Tana identiteten på tvers av grenser til bygdene. Gjennom 
kulturskolen kommer folk sammen i glede og utvikling. Kultur er viktig for bolyst. 

 

Bildet er tatt når ungdommene fikk i oppdrag om å vise ved hjelp av figurer og kart hvor de 
oppholder seg til gitte tider av døgnet og hvor vennene befinner seg. 

 

5.4 Ungdomsklubben 
Ungdommene trekker i alle sammenhenger fram ungdomsklubben «Grotta» som veldig positivt. I 
Tana er det 58 % av ungdommene som oppgir at de er tilknyttet en ungdomsklubb, mens det i 
Finnmark fylke er 27 % og på landsbasis 31 % (Ungdata 2016). Det ble stilt direkte spørsmål om 
fritidsklubben, som ligger i kommunesenteret. Spørsmålet var: 

5.4.1 Hva er bra med klubben? 
Her var svarene at  

«Snille folk» jobber der, man får nye venner, man får sosialisert seg, møter andre med samme 
interesse, der er et musikkrom, og veldig bra nett-tilgang». 
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Ungdomsklubben Grotta har 30-40 ungdommer som er aktive brukere av klubben fra hele Tana 
kommune. Dette utgjør ca. 30 % av elevene ved de tre ungdomsskolene. Grotta har åpent tirsdag og 
torsdag fra 17:00-22:00. Ved spesielle anledninger har Grotta hatt åpent i helgen. På klubben møtes 
ungdommer på tvers av alderstrinn.  

Ungdommene har kommet med ønske om nytt musikkanlegg. Dette er det satt av penger til. En 
gruppe av ungdommer har fått i oppgave å innhente pris og undersøke hvilke type anlegg som kan 
være aktuelle. 

Det har vært et ønske fra ungdommene om åpningstid til 23:00. Dette lar seg ikke gjøre med tanke 
på arbeidstiden til de som jobber der og transporten for de ungdommene som bor i bygder som er 
langt unna. Disse ungdommene ville ikke vært hjemme før midnatt.  

Ungdommen har også sagt at de ønsker at et skjer noe ekstra på klubben. Ungdommene er blitt 
utfordret på tema, dato hvilke anledning det skal være, f.eks. karneval eller julebord. Ønsker om nye 
aktiviteter er blitt tatt opp i ungdomsrådet. Ungdomsrådet kommer med innspill til kommunen. Et 
konkret ønske fra noen ungdom på tema dagen var ønske om kurs i redesign. De ønsket da kurs med 
en kjent designer fra TV. Etter å ha snakket nærmere om dette kom de opp med flere lokale navn på 
personer som de kunne spørre om å lære å sy på nye måter.   

Ungdomsklubben «Grotta» er et svært viktig tilbud for ungdommen i Tana. Ungdommene trekker 
spesielt fram lederen på klubben. Hun har vært ansatt i 25 år. Det prosjektleder observerte da hun 
besøkte klubben var at ungdommen har stor respekt for lederen. Ungdommen setter seg gjerne ned 
med de voksne og slår av en prat.  

 

5.4.2 Hva kan bli bedre med klubben?   
Ungdommene ønsker en helsesøster tilstede på klubben, for det er mange som vil snakke med 
henne. 

 Tana kommune har i disse dager fått inn en helsesøster i 100 % stilling og en konstituert i 50% 
stilling.  

Vi tolker ungdommen og utsagn fra spesialpedagogisk rådgiver om at ungdommen har stort behov 
for å snakke med voksne. I møte med ungdommene fortalte de at «det er godt å ha snakkesøster, det 
er mye lettere og snakke med henne enn foreldrene».  

Ungdommer fra bygden Austertana ønsker en egen fritidsklubb på grunn av manglende kollektiv 
transporttilbud. De har ofte ikke mulighet til å komme seg til Tana Bru. I 2018 ble det avsatt 
kommunale midler til ungdomsklubb i Austertana. Barn og ungdom i Austertana var med på å pusse 
opp lokaler og valgte hva som skulle handles inn av utstyr til ungdomsklubben. Klubben åpnet i 
oktober 2018. 

 

5.5 Tana ungdom og rus 
Ung data 2016 sier at Tana ligger på lands- og fylkes gjennomsnittet når det gjelder bruk av cannabis, 
3 %. Det er svær gledelig at Ungdata i 2018 viste at 0 % av ungdommene i Tana opplyser at de har 
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prøvd cannabis, mens det på fylkes og landsbasis er 3 %. På temadagen i skolen fikk ungdommen 
spørsmål knyttet til rus: 
 

Hva er kult med å ikke ruse seg?  

Ungdommens svar: « Man ødelegger ikke livet, man kan dø av å ruse seg, holder seg unna politiet».  

 

Hvilke fordeler er det med å være rusfri? 

Ungdommens svar: «Man sparer penger, får et bedre liv, ser friskere ut, får det bedre med de rundt 
seg, letter og få jobb».  

 

Hva kan man gjøre istedenfor å ruse seg?         

 Ungdommens svar: «Holde på med aktiviteter, drikke alkoholfritt». 

 

Ifølge Ung data 2018 og informasjon fra politiet og ungdommene selv, kan man ikke si at det er et 
utpreget rusmiljø i Tana blant ungdommene i aldersgruppen 13-16 år. 

 

5.6 Har alle barn og unge i Tana mulighet til å være med på 
fritidsaktiviteter?                      

Ungdommene sier at ikke alle barn og unge har mulighet til å være med på fritidsaktiviteter.  

Det kan i mange tilfeller være vanskelig for barn og unge som bor utenfor Tana sentrum å delta på 
fritidsaktiviteter på grunn av avstander og manglende kommunikasjon. De trekker frem at foreldrene 
i noen tilfeller kan «sile ut» hva ungdommen skal drive med, da deltakelse på fritidsaktiviteter ofte 
innebærer at foreldrene må kjøre.  

Ungdommene svarer også at det i mange tilfeller er svært dyrt med fritidsaktiviteter. Ikke bare koster 
aktivitetene noe i seg selv i form av utstyr og kontingenter. Det er også vanlig med cuper, samlinger, 
og andre reiser som ungdom bør og vil ha med seg. Dette kan også føre til at det blir for dyrt for 
familiene og at ungdom ikke melder seg inn i fritidsaktiviteter.   Det er også knyttet store utgifter til 
drivstoff for kjøring til og fra aktiviteter for de som bor utenfor sentrum. Ungdommene peker på at 
dette kan være en av grunnene til at ungdom i Tana opplever mer ensomhet enn ellers i landet.  

Et annet punkt som de trekker frem er «topping» av lag der laget består av de beste spillerne. Det 
gjør at dersom du ikke holder et visst nivå, har du lettere for å bli utestengt fra idrett som er 
konkurransepreget. 

Det å være med i aktivitet og å være sammen med andre er bra for unges psykiske helse. Men 
dersom man sliter med å ikke være god nok, kul nok eller inkludert i en vennegjeng, kan det føre til at 
man ikke er med i noen form for fritidsaktivitet. 
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I Redd Barna prosjektet «Oppdrag 31 – Alle barn har rett til fritid» har ungdommene fått spørsmål 
om fritidsaktiviteter. Her kom det fram at Tana kommune har 14 forskjellige idrettslag som for 
eksempel fotball, bryting, svømming, ski skyting, håndball, badminton osv. Det er i Tana kommune 
såpass mange idrettslag og foreninger at det er en utfordring å samle barn og unge som kan fylle alle 
disse idrettslagene.  

 
Bildet illustrerer svar ved hjelp av plakater og post it lapper om alle kan være med på alt.  

Det er altså både transportmessige, økonomiske og rent sosiale grunner til at ikke alle får (eller vil) 
være med på fritidsaktiviteter. Samtidig vil det uansett være tidsmessige begrensninger på 
muligheten til å delta på «alt» for ungdommen. 

  

5.7 Tiltak for bedre oppvekstmiljø 
En del av undersøkelsen var viet forslag til tiltak og forbedringer sett fra ungdommens side. Det ble 
stilt spørsmål om hva foreldre kan gjøre, hvordan ensomhet kan motvirkes, og hvordan flere kan 
trives med, eller få tilgang til, organiserte fritidsaktiviteter? 

 

Hva kan foreldrene bidra med for at ungdommen skal trives bedre i Tana? 
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Her svarer ungdommene «Være mer engasjert. Komme på kamper, skoleavslutninger og treninger, 
møte ungdommens vennekrets, være tilstede for ungdommene, være støttende, avtale samkjøring, 
engasjere seg ved dugnad, og spørre: hvordan har du det?»  

Et gjennomgående tema var behovet for å transportere ungdommen dit de har behov for å være, på 
trening, klubben eller bare for å være en plass om møte andre og være sosial. Særlig fedrene må 
stille mere opp for ungdommene.  Bedre trivsel handler ifølge ungdommene også om å skape 
positive holdninger og forbilder og sist men ikke minst det å framsnakke Tana! 

 

Undersøkelser viser at ungdom i Tana opplever større grad av ensomhet enn ellers i landet, 
hvordan snur vi denne trenden? 

Dette spørsmålet ble også besvart ved å vise til behovet for transport. Ungdom i Tana må ha større 
mulighet til å møtes utenfor skolen, ikke bare via pc skjerm. Listen innen idretten ligger for høyt, 
mange ungdommer trenger noe som ikke er så konkurransepreget. Ledere/trenere bør ha litt 
kunnskap om psykisk helse, slik at de kan se ungdommer som sliter. 

Ungdom ønsker seg møteplasser der det ikke er kjøpepress. De så for seg et rom på biblioteket der 
man kan møtes uten å måtte være stille. De ønsker seg større foreldreinvolvering – at foreldre 
inviterer andre foreldre og ungdom til å møtes «for vi kjenner ikke hverandre så godt nå som før». 

 

Hva skal til for at Miljøbygget kan bli et aktivitetshus? 

Her var det ønske om leksehjelp, tv, kino, kafe. Det kom ønsker om helgeaktiviteter slik at 
ungdommene som går på videregående skole andre plasser, og som kommer hjem i helgene har en 
plass og møtes og møte fastboende unge. Dette vil også føre til at flere kommer hjem i helgene.  

 

Hva skal til for at ungdom skulle flytte tilbake til Tana?  

De aller fleste ungdommene i Tana må flytte hjemmefra når de skal begynne på videregående skole. 
Ungdom reiser til Vadsø, Kirkenes eller Alta. Dette innebærer at ungdommene «mister» mye av sin 
ungdomstid i Tana siden de flytter hjemmefra så tidlig. Ungdomstiden er viktig. Det skapes 
ungdomsminner og tilhørighet. Dersom man må tilbringe ungdomstiden på en hybel får man ikke 
den tilknytningen til sin hjemplass som andre ungdommer som kan bo hjemme. En Tana jente, Mia 
Larsen holdt et innlegg på folkemøte om det og vokse opp i Tana og det og komme tilbake etter å ha 
sagt opp drømmejobben i Oslo. Mia påpekte at fundamentet for tilhørighet bygger man i 
barndommen og det er det som trekker ungdom hjem.  

Ungdom ønsker seg mye. De ønsker at Tana hadde hatt McDonalds, Sandras Lekeland, kjøpesentre 
osv. Tana bru med 1000 innbyggere vil ikke ha et tilbud på linje med en større by. Nærmeste by for 
Tana er Vadsø, ca. 7 mil øst for Tana. Men også Vadsø er et mindre sted i nasjonal sammenheng med 
ca. 6.000 innbyggere. Når vi går litt dypere inn i spørsmålet om hva som skal til for å få ungdom 
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tilbake til Tana, kommer det fram at det som er viktig er arbeid, bolig, barnehage og gode barndoms- 
og ungdomsminner.  

Ungdommene ønsker mer støttende foreldre. Ungdommen påpeker at de ønsker at foreldrene tar 
seg bedre tid til å snakke, gå litt i dybden om skolen, hverdagen, fritid og venner. Foreldrene må 
møte opp på fritidsarenaer, stille opp på dugnad og bli kjent med hverandre. Sist men ikke minst 
kjøre ungdommene dit det foregår noe og arrangere samkjøring. Å ha gode opplevelser i 
barndommen skaper tilhørighet og foreldre/foresatte er den viktigste faktoren for disse 
opplevelsene. 
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6. KONKLUSJON: FREMTID FOR UGNDOM I TANA! 
Utgangspunktet for prosjektarbeidet var kvantitative data som viste at det ikke stod så bra til i Tana, 
sammenlignet med ungdommens situasjon i andre kommuner i fylket, og nasjonalt. Ved bruk av 
kvalitative undersøkelser kom det fram sider ved ungdommens situasjon som slett ikke pekte i 
negativ retning. Omfanget av idrettsaktiviteter, fritidsklubb- og kulturskoleaktiviteter og et rikt 
friluftsliv tilsier at Tana, på tross av store interne transportproblemer, er et godt oppvekststed, og at 
ungdommen gir uttrykk for at de (stort sett) trives.    

Selve gjennomføringen av prosjektarbeidet kan også hatt betydning for oppvekstmiljøet: Ungdom (og 
foreldre) ble utfordret til å komme med synspunkter, kritikk og forslag. Kommunen har gjennom 
prosessen vært lydhør og gått inn på flere samarbeidstiltak som ungdommen har etterspurt. 
Innsamlet data viser hvor viktig møteplasser for ungdom er, hvor de kan møtes uformelt uten å måte 
prestere og få lov til å samhandle med annen ungdom på deres premisser.  

Samhandling med hverandre gir bedre forutsetninger til å være mindre ensomme og snakke med 
andre om de samme erfaringene de gjør seg i fasen til å bli selvstendige.  

 

 

Avisoppslag etter folkemøte. 
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7. OPPFØLGING OG EGENEVALUERING 

7.1 Oppfølging av prosjektet 
Kunnskap fra prosjektet skal følges opp i kommuneplanen. Etter plan- og bygningsloven skal 
kommunene ha en kommuneplan med arealdel og handlingsdel (pbl § 11-1). Handlingsdelen skal vise 
hvordan kommuneplanen følges opp og revideres årlig. Oppfølging av tiltak som krever økonomiske 
tilleggsressurser fra kommunen, må følges opp i årsbudsjett og økonomiplan etter kommuneloven. 

Prosessen kan vises i følgende figur: 

 
Figur: Hvordan folkehelse kan kobles til ulike plannivå. Kilde: www.kommunetorget.no  

Kunnskap fra prosjektet blir ført inn i kommunens plansystem på tre måter: 

1. Det vil være en del av kunnskapsgrunnlaget/oversiktsbildet for folkehelse etter folkehelselovens § 
5. Kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for fastsetting av overordnede mål og strategier for å 
møte folkehelseutfordringene i arbeid med planer etter plan og bygningsloven (fhl § 6). 
Kunnskapsgrunnlaget, samt overordnede mål og strategier for folkehelseutfordringer inntas og 
drøftes i forbindelse med kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 etter plan- og 
bygningslovens (pbl) § 10-1. Planstrategien skal vedtas av nytt kommunestyret, senest september 
2020. 

2. Kunnskap fra prosjektet har lagt grunnlag for utarbeidelse av tiltak i forbindelse med kommunens 
deltakelse i «Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene» i regi av Finnmark 
fylkeskommune.  

3. Tiltak utarbeidet med «Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene» og andre nye 
relevante tiltak vil bli rullert inn i kommuneplanens handlingsdel inn under innsatsområdet «Barn 
og unge» eller andre innsatsområder. Kommuneplanens handlingsdel rulleres om høsten og skal 
danne grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan påfølgende år. 

 

7.2 Erfaringer med prosjektet 
Prosjektet har vært organisert som en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt av rådmannen. 
Sammensetning av arbeidsgruppen har vært med utgangspunkt i valgt problemstilling. Det har vært 
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veldig nyttig å få innspill fra flere fagmiljøer som er i kontakt med målgruppen daglig. Effekten er at 
en har hatt bredere kompetanse i forhold til prosjektets formål, samt at hver deltaker har fått større 
kunnskap om prosjektets formål. Tverrfaglighet har også vært verdifullt i forhold til å analysere og 
tolke innsamlet materiale. Det har gitt større forståelse, større innsikt og mer overraskende funn. 
Kommunen har fått mer kunnskaper om metoder for datainnsamling av kvalitative data. Disse 
erfaringene har vært positive og noe som kommunen vil ta med seg i annet arbeid. Prosjektet har 
hatt tre ulike prosjektledere. Erfaring er at kontinuitet er viktig for framdrift av prosjektet, særlig 
mht. prosjektledelse. 

Norges arktiske universitets (UiT) rolle i prosjektet har vært nyttig og positivt for prosjektet. Vi har 
fått gode innspill og veiledning med prosjektarbeidet. Det har spesielt fungert godt ved de regionale 
samlingene der vi har møttes fysisk at vi har fått gode tilbakemeldinger vi kan jobbe videre med og i 
analyse og tolking av innsamlet datamateriale. Universitetet har vært flinke å tilpasse og overføre 
forskningstenkning til en kommunal hverdag, der en ikke kan drive forskning på samme måte.  

Fylkeskommunen har vært en ressurs for oss i prosjektarbeidet. De har vært flinke på å følge opp for 
at vi kunne ha en fin progresjon i arbeidet. De tidsmessige og økonomiske rammene for prosjektet 
har vært såpass romslige at kommunen kom i havn med prosjektet til tross for flere prosjektledere.  

Overføringsverdien til andre kommuner kan være ganske stor, spesielt til andre små kommuner. Det 
at vi har snakket med en så stor prosentandel av ungdommene i alderen 13-16 år kan være 
utfordrende å kopiere for store kommuner som har flere tusen elever. Med litt justeringer etter 
størrelse der det i store kommuner velges et representativt utvalg i stedet for å inkludere alle elever 
kan metodene vi har valgt overføres til store som små kommuner.  
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Fra: Trond Are Anti (taa@tana.kommune.no)
Sendt: 20.05.2019 08:49:14
Til: Tana Arkivarer på Rådhuset
Kopi: 

Emne: VS: Videreføring av veiledningsforhold i VK17 - Tana kommune
Vedlegg: 
Fra: Erik Nordlund <Erik.Nordlund@udir.no> 
Sendt: torsdag 16. mai 2019 07:45
Til: Tana Postmottak <postmottak@tana.kommune.no>
Kopi: Trond Are Anti <taa@tana.kommune.no>; Karl Einar Schrøder‐Nielsen <kesni@hotmail.com>; FM‐ Troms og
Finnmark <fmfipostmottak@fylkesmannen.no>; Fjellheim, Marianne <fmfimafj@fylkesmannen.no>; Anne Eie
<Anne.Eie@udir.no>; Ole Jørgen Holck <Ole.Jorgen.Holck@udir.no>; Are Solstad <Are.Solstad@udir.no>; Sidsel
Sparre <Sidsel.Sparre@udir.no>
Emne: Videreføring av veiledningsforhold i VK17 ‐ Tana kommune
 
Hei
 
Det vises til søknad om videreføring av veiledningsforholdet i Veilederkorps 2017 v/ Kommunalsjef Oppvekst
Trond Are Anti i mail datert onsdag 24.april 2019.
 
Tana kommunes søknad får veilederteamets støtte og fylkesmannen i Finnmark anbefaler at veiledningen
videreføres. 
 
Beslutning; Veiledningsforholdet videreføres i ett år (30.juni 2020). Direktoratet tar sikte på å videreføre
eksisterende veiledningsavtaler og vil ultimo august/primo september avklare hvilke veiledere som fortsetter og
omfanget av veiledningsressursen.
 
Intensjonen med deltakelsen i Veilederkorpset er at kommunen skal bygge opp systemisk kompetanse og
kapasitet til å drive og utvikle skole. I videreføringen vil målsettingen om at veiledningen skal ha varig virkning
være spesielt viktig. Kommunens søknad om forlengelse av veiledningsforholdet og fylkesmannens‐ og
veilederteamets vurderinger danner et godt grunnlag for videreføring av veiledningen. Kommunens‐ og
veilederteamets sluttrapporter vil komplettere dette grunnlaget. Med utgangspunkt i intensjonene for ordningen
og det gjennomførte, og så langt dokumenterte utviklingsarbeidet må kommunen og veilederteamet sammen
definere og konkretisere det videre utviklingsarbeidet, sette konkrete mål og bli enige om en plan for
gjennomføring av utviklingsarbeidet og veiledningen i 2019‐2020.
 
Det legges ikke opp til sentrale samlinger for skoleeiere og skoleledere i videreføringsåret, men
Utdanningsdirektoratet vil ta initiativet til en dialog om en mulig erfaringsutvekslingskonferanse våren 2020.
Formell avtale om videreføring av veiledningsforholdet med kommunen inngås tentativt september.
 
Vi ser fram mot fortsatt konstruktivt og lærerikt samarbeid om skoleutvikling!
 
Mvh
 
Erik Nordlund
Seniorrådgiver
Avdeling for barnehage‐ og skoleutvikling
Telefon: 918 00 797
E‐post: eno@udir.no
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5  Å  M  E  D  I  G  G  I Åvjovårgeaidnu 50 Org.nr. 974 760 347

S AM  E TIN  G  ET 9730 Käräåjohka/Karasjok Wm

Assemeannudeadji Lasse Juhan Helander

saksbehandler

Tel: 76 47 40 18

Deanu  gielda  -  Tana kommune
Trond  Are Anti
Rådhusveien  24
9845 TANA

ÅSSl/SAK MIN  CUJ.NAR REF. DIN  CUJJDERES REF. BEAIVl/DATO

19/23  - 3 19/8631 2019/140 15.03.2019

Loahpala§  Deanu  gieldda  doaibmapla’na 2019

Dåkkobokte duodastat  oiion  Deanu  gieldda doaibmapléna 2019, ja
dohkkehat dan.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Per-Johannes  Marainen Lasse Juhan  Helander
Fégajodiheaddji/Fagleder vuosttaskonsuleanta/førstekonsulent

Dat reive lea elektrovnnalaööat dohkkehuwon ja såddejuwo vuolläiéällaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reiwe vuostäivaldi  /  Hovedmottaker:

Deanu gielda -Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA
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