Møtebehandling i Kommunestyret - 30.01.2014
Fagsjef skole Åge R. Rosnes møtte og orienterte om Kvalitetsmelding skole 2013
Rådgiver Kalle Tangset møtte.
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar Kvalitetsmelding skole 2013 med følgende overordnede prioriteringer
for perioden:
1. Styrke den skolebaserte kompetanseutviklingen gjennom følgende:
a. Være «tett på» skolene bl. a gjennom årlige styringsdialogmøter.
b. Felles kurs og samlinger.
c. Felles fagdag.
d. Lederutvikling og skolering.
2. Styrke fokus på tilpasset opplæring for alle elever gjennom fortsatt systemisk og
tverrfaglig samarbeid med kommunens PP tjeneste.
3. Styrke tilpasset opplæring og grunnopplæringen gjennom å øke lærertettheten på
småtrinnet.
4. Følge opp Ungdomstrinnsatsningens målsetting om «mer variert, praktisk og relevant
opplæring» bl.a gjennom å delta i nasjonal satsning på skolebasert utvikling og
kompetanseheving innen klasseledelse, lesing, regning og skriving.
5. Styrke fokuset på systematisk analyse- og vurderingsarbeid på alle nivåer i skolen;
skoleeier, skoleledelse, lærer, b.la gjennom innføring av følgende felles digitale system
a. VOKAL – som på sikt vil gi en samlet oversikt over elevenes resultater.
b. Lesing – SOL - Systematisk Observasjon av Lesing
6. Frigi rektors tid til å utøve aktiv pedagogisk ledelse gjennom å øke den merkantile
ressursen ved skolene.
Tiltakene må nærmere kostnadsberegnes, og ses i sammenheng med Økonomiplan 2014-18.
Tidspunkt for iverksetting vurderes i forhold til Fagavdeling skoles vedtatte budsjettramme.
Marit Helen Leirheim (V) foreslo:
Punkt 7 – rådmannen legger frem sak om hvordan dette skal gjennomføres og finansieres.
Terje Mathiassen (AP) foreslo følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
1. Øke ressurser til undervisningsmateriell
2. Ansette flere fagarbeidere på IT avdelingen for å håndtere nye innkjøp av pc èr. Vurdere å
øke opp IKT ressursene på skolene for å møte økt satsing på elektronisk lærerplattform.
3. Øke ressursen på PPT for å styrke samarbeidet med skole, og korte ned saksbehandlingstiden
for enkeltsaker.
4. Fortsatt ha sterk fokus på det fysiske miljø i skolen.
Stig Abrahamsen (FrP) forslo slikt oversendelsesforslag til rådmannen:
Med tanke på å redusere dropout for Askøy sine elever i den videregående skole er det viktig å
jobbe videre med digitale læringsverktøyer, med den hensikt å gradvis innføre egne elev PCer i
Askøyskolen. Dette gjøres med spesiell tanke på den siste utviklingen innen NDLA.
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Ordfører Siv Høgtuns forslag:

Enstemmig.

Marit Helen Leirheims forslag:

For: 16 st.(10 AP, 2 V, 2 SV,2 DEM)
Mot:19 st.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar Kvalitetsmelding skole 2013 med følgende overordnede prioriteringer
for perioden:
7. Styrke den skolebaserte kompetanseutviklingen gjennom følgende:
a. Være «tett på» skolene bl. a gjennom årlige styringsdialogmøter.
b. Felles kurs og samlinger.
c. Felles fagdag.
d. Lederutvikling og skolering.
8. Styrke fokus på tilpasset opplæring for alle elever gjennom fortsatt systemisk og
tverrfaglig samarbeid med kommunens PP tjeneste.
9. Styrke tilpasset opplæring og grunnopplæringen gjennom å øke lærertettheten på
småtrinnet.
10. Følge opp Ungdomstrinnsatsningens målsetting om «mer variert, praktisk og relevant
opplæring» bl.a gjennom å delta i nasjonal satsning på skolebasert utvikling og
kompetanseheving innen klasseledelse, lesing, regning og skriving.
11. Styrke fokuset på systematisk analyse- og vurderingsarbeid på alle nivåer i skolen;
skoleeier, skoleledelse, lærer, b.la gjennom innføring av følgende felles digitale system
a. VOKAL – som på sikt vil gi en samlet oversikt over elevenes resultater.
b. Lesing – SOL - Systematisk Observasjon av Lesing
12. Frigi rektors tid til å utøve aktiv pedagogisk ledelse gjennom å øke den merkantile
ressursen ved skolene.
Tiltakene må nærmere kostnadsberegnes, og ses i sammenheng med Økonomiplan 2014-18.
Tidspunkt for iverksetting vurderes i forhold til Fagavdeling skoles vedtatte budsjettramme.
Oversendelsesforslag oversendes rådmannen.

