Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 03.11.2021
Innstilling (i samsvar med kommunedirektørens innstilling):

Kommunestyret vedtar sak om Kvalitetsmelding skole 2021 med følgende prioriteringer:
Følge opp mål, satsingsområder og tiltak for Askøyskolen i vedtatt Temaplan skole 2015-2022
og innarbeide program “Inkluderende læringsmiljø” - Askøy 2025:
1) Lytte til elevens stemme ved å
 bruke elevenes tilbakemeldinger i arbeidet med kvalitet innen skolemiljø og læring
 styrke arbeidet med elevrådet
 gjennomføre LUP (lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) ved skolene
2) Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i kommunen ved å
 fortsette det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge gjennom faste møter,
workshops og samlinger
 innføre Visma Flyt Samspill som samskrivingsverktøy på tvers av sektorer
3) Sikre trygt og godt skolemiljø gjennom å:
 følge opp handlingsplan til forvaltningsrevisjon “Trygt og godt skolemiljø” og revidert
“Plan for trygt og godt skolemiljø”
 etablere Skolemiljøteam for å støtte skolene i oppfølging av krevende skolemiljøsaker
 følge opp resultatene av elevundersøkelsen
4) Bedre elevenes læring gjennom å:
 følge opp arbeidet med ny læreplan (kunnskapsløftet 2020) med særlig vekt på å
fremme lærelyst
 utvikle leksebevisste skoler
 fortsette arbeidet med systematisk oppfølging av nasjonale prøver
 utvikle god praksis for å følge med på elevenes læring og utvikling
5) Sikre kontinuerlig kvalitets- og kompetanseutvikling gjennom å:
 arbeide skolebasert med ny læreplan på alle skoler
 fortsette arbeidet med kompetanseutvikling for alle ansatte
 fortsette arbeidet med Elevsentrert Ledelse i samarbeid med NTNU og system for
lederstøtte
 følge opp "Plan for veiledning av nyutdannede"
 prioritere søkere til videreutdanning i samsvar med krav til undervisningskompetanse i
fag og skolenes behov
6) Sikre tilstrekkelige ressurser og økonomi til å:
 dekke lovkrav om spesialundervisning, lærernorm, tidlig innsats og tilpasset opplæring
 prioritere ressurser til videreutdanning for lærere i fagene norsk og engelsk,
spesialpedagogikk
 prioritere ressurser til drift av IT-systemer i skole
Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres innenfor fagavdeling sektor skole sin økonomiske
ramme.

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar sak om Kvalitetsmelding skole 2021 med følgende prioriteringer:
Følge opp mål, satsingsområder og tiltak for Askøyskolen i vedtatt Temaplan skole 2015-2022
og innarbeide program “Inkluderende læringsmiljø” - Askøy 2025:
1) Lytte til elevens stemme ved å
 bruke elevenes tilbakemeldinger i arbeidet med kvalitet innen skolemiljø og læring
 styrke arbeidet med elevrådet
 gjennomføre LUP (lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk) ved skolene
2) Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i kommunen ved å
 fortsette det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge gjennom faste møter,
workshops og samlinger
 innføre Visma Flyt Samspill som samskrivingsverktøy på tvers av sektorer
3) Sikre trygt og godt skolemiljø gjennom å:
 følge opp handlingsplan til forvaltningsrevisjon “Trygt og godt skolemiljø” og revidert
“Plan for trygt og godt skolemiljø”
 etablere Skolemiljøteam for å støtte skolene i oppfølging av krevende skolemiljøsaker
 følge opp resultatene av elevundersøkelsen
4) Bedre elevenes læring gjennom å:
 følge opp arbeidet med ny læreplan (kunnskapsløftet 2020) med særlig vekt på å
fremme lærelyst
 utvikle leksebevisste skoler
 fortsette arbeidet med systematisk oppfølging av nasjonale prøver
 utvikle god praksis for å følge med på elevenes læring og utvikling
5) Sikre kontinuerlig kvalitets- og kompetanseutvikling gjennom å:
 arbeide skolebasert med ny læreplan på alle skoler
 fortsette arbeidet med kompetanseutvikling for alle ansatte
 fortsette arbeidet med Elevsentrert Ledelse i samarbeid med NTNU og system for
lederstøtte
 følge opp "Plan for veiledning av nyutdannede"
 prioritere søkere til videreutdanning i samsvar med krav til undervisningskompetanse i
fag og skolenes behov
6) Sikre tilstrekkelige ressurser og økonomi til å:
 dekke lovkrav om spesialundervisning, lærernorm, tidlig innsats og tilpasset opplæring
 prioritere ressurser til videreutdanning for lærere i fagene norsk og engelsk,
spesialpedagogikk
 prioritere ressurser til drift av IT-systemer i skole
Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres innenfor fagavdeling sektor skole sin økonomiske
ramme.

Behandling:
Skolesjef Anne-Merete Hellebø møtte til saken.

Nina Jarlind (H) fremmet kommunedirektørens innstilling.
Kari Blindheim (AL) fremmet følgende oversendelsesforslag fra AL, AP, SV, RØDT og
FNB:
Setning under punkt 6: "Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres innenfor fagavdeling sektor
skole sine økonomiske rammer." utgår og erstattes av ny tekst, som følger:
UOL ber kommunestyret om å bevilge tilstrekkelig midler til fagsektor skole i forbindelse med
kommunebudsjettet for 2022 til å sikre at Askøyskolen kan:
• operere i tråd med minstekrav i lov mht spesialundervisning og lærernorm
• ha en forsvarlig drift av IT-systemer
• ha tilstrekkelig inventar og utstyr til en forsvarlig gjennomføring av undervisningen i praktiskestetiske fag
• gjennomføre videreutdanning for lærere i norsk og engelsk
• ha tilstrekkelige læremidler til innføring av fagfornyelsen
En plan for oppgradering og/eller nyetablering av nødvendige lokaler for gjennomføring av en
kvalitetsmessig god undervisning i praktisk-estetiske fag skal utarbeides og legges fram til
politisk behandling som en del av den pågående revideringen av skolebruksplanen.
Avstemming:
Kommunedirektørens innstilling:
Oversendelsesforslaget:

Enstemmig
For 5 st. (1AP,1AL,1SV,1RØDT,1FNB)
Mot 6 st. (2H,2FRP,1KRF,1PP)

Inge Abrahamsen (RØDT) varslet og innleverte følgende protokolltilførsel:
Her kommer en stemmeforklaring fra Rødt, AP, AL, SV og FNB i sak PS 6321:
I utvalget stemte vi for begge forslagene fordi vi er enig i hovedtrekkene i
kommunedirektørens innstilling. Samtidig ønsker vi med vårt oversendelsesforslag at det
sikres tilstrekkelige ressurser til de mest prekære utfordringene som er beskrevet i
kvalitetsmeldingen. Dette slik at setningen "Tidspunkt for iverksettelse av tiltak gjøres
innenfor fagavdeling sektor skole sin økonomiske ramme", kan utgå fra fra
kommunedirektørens innstilling i den videre behandlingen av saken.
Inge Abrahamsen, på vegne av nevnte partier

