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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/667 -2

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 14.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/1 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.02.2009

Søknad om tilskudd til nytt låsesystem til SPENSTI

Vedlegg
1 00007H.PDF

Rådmannens innstilling

SPENSTI treningslokale tildeles støtte til nytt låse- og nøkkelsystem på kr. 3000,-. Beløpet 
dekkes fra post 1.2570.385.4713 i budsjettet.

Saksopplysninger

Det er vanskelig å finne frivillige til å åpne, stenge, ta imot drop in osv. ved SPENSTI 
treningslokale. Det har i alle år vært de samme som går igjen. Det sier seg selv at dette sliter ut 
de som har stilt opp på frivillig basis for å få treningslokalet til å ”gå rundt”. Treningsrommet 
har allerede måttet redusere åpningstidene på grunn av mangel på vakter.

Vurdering

SPENSTI er relativt godt besøkt og et etterlengtet tilbud vil forsvinne dersom dette ikke 
kommer i orden. Det er vanskelig å finne frivillige vakter til å stille opp og være 
”nøkkelpersoner”, og derfor er denne løsningen et godt alternativ og gjør driften ved 
treningsrommet mye enklere. SPENSTI har kunder i alle aldre, fra ungdom til meget godt 
voksne og tilbudet blir også benyttet av unge studenter som kommer hjem til kommunen i 
helgene.



Kvænangen kommune
9161 Burfjord

12.11.2008

SPENSTI

Søknad om tilskudd å skifte av låse/nøkkels stem å S ensti.

Med vennlig hilen

Paul Hanssen
for styret i Spensti.

Gra21ng:

SPENSTI
TRENINGSLOKALET I BOMBEROMMET

PÅ KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE

Spensti søker med dette Kvænangen kommune om tilskudd/dekning av utgifter i forhold til
skifting av låsesystem på Spensti.
Det søkes om kr. 5000,- i hht. prisoverslag under.

Grunnen til skifte av lås er å opprettholde tilbudet og å gjøre drifta av Spensti enklere.
Spensti er som kjent avhengig av frivillige vakter som stiller opp og tar ansvar når det gjelder
å åpne, stenge, ta imot drop in osv.. Uten disse har ikke Spensti og tilbudet vært i Burfjord.
Det viser seg nå at det å få tak i vakter ikke er noen enkel sak. Vi står pr. d.d. i manko av
vakter og har derfor også redusert åpningstider. Nå håper vi på at ved å skifte ut tradisjonell
nøkkellås til hullkortlås, vil gjøre drifta enklere ved Spensti.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1221 -1

Arkiv: A10

Saksbehandler:  Svein Jacob Winter 
Bogstrand

Dato:                 23.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/2 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.02.2009
2009/10 Kvænangen kommunestyre 22.04.2009

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KVÆNANGEN

Henvisning til lovverk:

Lov 17. juni 2005 om barnehager 
Ot.prp. nr. 52 (2007-2008.  Ikrafttreden fra 1.januar 2009. 
Rundskriv F-08/2006 forskrifter og dep.merknader.
Lov om barnevern.
Forvaltningsloven.

Rådmannens innstilling

De fremlagte vedtekter vedtas.

Saksopplysninger

Forslag til nye vedtekter og endring av de gamle vedtektene gjøres på grunnlag av endring av 
barnehageloven, samt endringer foreslått av foreldre/ansatte/administrasjonen. Hovedoppsettet i 
de gamle vedtektene er fulgt, med justeringer av tekst i henhold til nye forslag og nødvendige 
lovmessige oppdateringer.  I tillegg er andre kommuners vedtekter konsultert. 

I forhold til barnehageloven er følgende endring skjedd :
-  Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, har ved søknad rett til plass i løpet 

 av august ved hovedopptak i opptaksområdet. Barnet må være bosatt i kommunen.      

I forhold til de endringer forslått av foreldre/barnehager/samarbeidsutvalg i 
brukerundersøkelsen og forslag fra administrasjonen, er følgende innarbeidet/beholdt i de 
foreslåtte vedtektene :

1. -  Nytt punkt om fast plass i barnehagen ved hovedopptak. Se vedtektenes pkt. 7.7



2. -  3 måneders oppsigelsesregel regel foreslås beholdt ved hovedopptak ,men 1 måned
 senere i året foreslås økt til 3 måneder. Se 12.2.

3. -  2 ekstra planleggingsdager er foreslått beholdt med 7 dager i året som før.
4. -  Barnehageåret er foreslått beholdt som før. ( 1.august – 31.juli) Se vurdering .
5. -  Opptakskriterier er nærmere spesifisert i henhold til barnehageloven.
6. -  Nettoareal for barn under 3 år er endret fra 5,3 til 5,4 kvm. Pr. barn. Se vurdering.
7. -  Foreldre /foresatte bes om mulig ta hensyn til avvikling av ferie/ avspasering for ansatte i 

 romjula og påskeuken. Det foreslås stengt jul og nyttårsaften.
8. -  Fellesferien de siste 3 uker før 1. mandag i august er foreslått beholdt i vedtektene.
9. -  Oppholdstid i barnehagen er endret til prosentgrupper og minst 40 %  pr.uke.
10.- Kommunens vedtak i sak 0009/03, om full barnehagedekning, er inntatt i § 3.
11.  Sommeråpne barnehager foreslås ikke, men 1 avdeling som forsøksordning.

I tillegg er det etter anbefaling fra kommunekassen foreslått strengere betalingsregler.
For øvrig er det foretatt justeringer/tillegg.

Vurdering

Til pkt 1.    Fast plass er ett felles ønske fra foreldre/barnehage og samarbeidsutvalg. 
Til pkt 2.    I følge undersøkelsen var ikke 3 måneders regelen ved oppsigelse noe stort problem 

 for brukerne, men barnehageeier anser dette å være et nødvendig tiltak i
 virksomhetens drift. Foreldrenes oppsigelsestid er i dag 1 måned utenom
 hovedopptak. Av driftsmessige forutsigbare årsaker ønskes denne foreslått til
 3 måneder. Se pkt. 12.2 i vedtekter.                  

Til pkt 3.    Styrerne i barnehagen mener at de 2 ekstra planleggings dagene er viktig for 
 kompetanse og utviklingsarbeid i barnehagene. Fjerning av dagene vil være et 
 stort tilbakeskritt for barnehagene. 

Til pkt. 4.   Det fremkom av undersøkelsens behandling at flere ønsket endring av 
 barnehageårets periode fra ca. 20.august -  19. august. Saken er drøftet, og leder  
 oppvekst/kultur foreslår i stedet at Sfo utvides til å gjelde fra 1.august for 
 minimum å imøtekomme 5/6 åringenes behov før skolestart. Ordningen er 

  gunstigere av økonomiske og personalmessige forhold.
 
 Styrernes ønske om at barnehagens ansatte kan ha en ekstra ferieuke i august                 
 imøtekommes ved at barnehagens planleggingsdager legges til samme tid som    
 skolens, og samtidig imøtekommes også foreldre/foresattes ønske om at 
 planleggingsdager samkjøres med skolen.

Til pkt. 5.  Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare.  De foreslåtte vedtekter 
 har fått inn en utvidet bestemmelse om barn som har rett til plass og presisering av  
 kriteriene.  

 Til pkt. 6.  I de nåværende bestemmelser er det satt av 5,3 kvm. areal til barn under 3 år.
 Veiledende krav etter barnehageloven er 4 kvm. netto + 1/3 mer per barn under
 3år.  Samlet blir dette 5,33 kvm, som er foreslått forhøyet til 5,4 kvm. netto for
 barn under 3 år.

 Til pkt. 7.  I følge erfaringer og dokumentasjon er det ofte få barn i enkelte barnehager i
 romjula og påskeuka. Dette vil imidlertid kunne variere alt etter hvor mange 
 virkedager det er i romjula. Leder oppvekst/kultur hadde satt dette opp som
 problemstilling i brukerundersøkelsen, med forslag om stenging i perioden for å
 avvikle ferie/ avspasering for de ansatte. 



 Svarene fra brukerne/ SU var ikke entydige og leder foreslår i denne omgang at 
 barnehagen holdes åpen som før, men at foreldre/foresatte oppfordres så langt 
 som mulig å ta hensyn til behovet ved å ha barna hjemme dersom dette er                        

  mulig.
 Jul og nyttårsaften er det stort sett ingen barn. Dagen er slutt kl.12.00,
 og det foreslås at barnehagen holdes stengt disse 2 korte dagene.

Til pkt. 8.    Fellesferien er foreslått beholdt som før. Begrunnelsen for dette er at dette er en 
 praktisk og økonomisk rimeligere ordning for barnehagene. Se dette i 
 sammenheng med pkt. 9 – sommeråpent. I Nordreisa kommune har man 
 innført 4 uker fellesferie, men for å imøtekomme foreldre med behov, ønsker 
 vi ikke å foreslå ytterligere stenging av barnehager om sommeren i Kvænangen.
 

Til pkt. 9.    Av pedagogiske og praktiske grunner foreslås opptaksgruppene endret til 
 40,60,80 og 100 %, i stedet for 9-16,17-24 osv. Ifølge Fylkesmannen er dette i
 orden så lenge vi kan rapportere de samme tidligere data. Tidligere gruppe 33-40
 forsvinner slik at 100 % barnehageplass er minst 41 timer pr.uke.                
 Pedagogisk personale i barnehagene mener at 40 % bør være minste oppholdstid
 I en barnehage for at barnet skal ha nytte av tilbudet.

Til  pkt 10.   Kommunestyret vedtok under sak 0009/03 følgende :
 ” Kommunen skal til enhver tid ha full barnehagedekning og kommunestyret 
 anmoder formannskapet om å finne midler slik at kommunen oppretter 
 tilbud i henhold til behov.” sitat slutt.
 I ettertid er vedtaket tolket til å gjelde ” ved hovedopptak”. Dette er også fulgt
 som praksis, og  foreslått tatt inn i vedtektenes § 3. - andre ledd.  

Til pkt. 11.  61 % av brukerne i undersøkelsen ønsket sommeråpent, 33 % av brukerne syntes 
 fellesferien fungerte greit.  
 Flertallet av brukerne ved Alteidet og Badderen svarte at de ikke ville benytte
 barnehagetilbud kun i Burfjord. Alle ville ha sin avdeling åpent.
 
 I Nordreisa kommune har de i følge skolefaglig ansvarlig Berit Stien, prøvd 
 sommeråpent i en avdeling, men la ned tilbudet grunnet manglende behov.

  
 I Kvænangen ble sommeråpent tilbud i sin tid lagt ned av samme årsaker, og 
 3 uker fellesferie ble innført i stedet. I tillegg kunne det uføres vedlikehold og
 samtidig spare vikarutgifter.
 leder oppvekst/kultur fremlegger forslag om en sommeråpen avdeling i Burfjord,
 som egen sak. Tilbudet foreslås som en forsøksordning.   
 
 

  
 

 
 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1038 -2

Arkiv: 220

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 21.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/3 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.02.2009

SØKNAD OM STØTTE TIL UTENLANDSREISE

Vedlegg
1 Søknad.PDF

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås da dette synes å være en fylkeskommunal oppgave.

Saksopplysninger

Nordreisa videregående skole søker i brev av 08.01.09. om tilskudd til planlagt utenlandsreise til 
Frankrike
Søknaden begrunnes med at skolen vil etablere attraktive skoletilbud for sine elever.

Vurdering

Kvænangen har tidligere gitt tilskudd direkte til elever fra Kvænangen for deltakelse på reiser til 
”den tredje verden”
Foreliggende søknad angir ikke om elever fra vår kommune vil delta.

Tidligere søknader har vært begrunnet med et ”videre” læringsutbytte for elevene. Det er 
dessuten blitt tilbudt grunnskolebesøk av deltakere der erfaringer fra reisen er blitt presentert.

Så vidt en kan lese av søknaden, gjelder dette en ordinær skoletur der finansieringsansvaret bør 
være en oppgave for skolen/elevene.



U
TROMS FYLKESKOMMUNE

Nordreisa videregående skole

Råissa joatkkaskuvla

Kvænangen Kommune

Rådhuset
9161 Burfjord

\ (:‘,..111,, 

SØKNAD OM STØTTE TIL UTENLANDSREISE

Vi håper på positivt svar.
Med vennlig hilsen

Tonje Holm
Avdelingsleder norsk og fremmedsspråk
Nordreisa videregående skole

\

Gradering:

Deres ref.:

Dato: 08.01.2009

Vår ref:
Jnr.

KV 1EN ;(OUVIUNE

bErz., -
SaksT;Tn-;.:F7-i7

Nordreisa videregående skole arrangerer til våren en reise til Frankrike for språklinja ved

skolen. Det er elever fra fransk 1. og 2. År som skal reise, samt elever fra

studieretningsfagene kommunikasjon og kultur og reiseliv og språk, som har fått tilbud om å

reise. Så langt har vi fått 20 påmeldte elever

Vi ved vår skole ønsker å tilby attraktive skoletilbud for våre elever, vi vet at det er skrikende

behov for folk med språkkompetanse i næringslivet her nord. Vi ønsker også å motivere

elevene til å fortsette videre studier innenfor fagene turisme, kommunikasjon og språk, disse

studiene vi vet vi er avhengige av å ha god kompetanse i hvis regionen ønsker en sterk og

livskraftig reiselivsbransje.

Vi tror at en positiv holdning fra kommunene i regionen til å støtte disse elevene i

utdanningen er viktig om elevene etter endt utdanning skal ha lyst å komme tilbake til

regionen.

Vareadresse Postadresse Telefon Telefaks Bank E-post
Hovedvn. 18 Pb. 293, 9156 Storslett 77 77 01 00 77 76 53 73 4740 0711948 nordreisa.v s 0)tromsf

Vi ønsker derfor med dette å søke Kvænangen kommune om midler til reisen, slik at vi kan
tilby en lavere egenandel for elevene og kanskje flere ungdommer fra regionen kan være med.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1056 -1

Arkiv: A10

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 21.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/4 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.02.2009

FORSØK MED SOMMERÅPNE BARNEHAGER

Rådmannens innstilling

Dersom behovet er tilstede holdes en avd. i Burfjord barnehage åpen sommeren 2009.
Med behov menes minimum 6 barn på full plass. Dette avklares ved bindende påmelding fra 
foreldre innen 1. mai. 

Saksopplysninger

Barnehagene i Kvænangen holdes iflg. gjeldende vedtekter stengt de tre siste ukene i 
barnehageåret og de ansatte avvikler fellesferie i dette tidsrommet.
Vedtektene inneholder dessuten et pkt. om at alle barn skal ha fire uker ferie fra barnehagen.
Dette er ikke hjemlet i lov, men det er vanlig å avtale at barn skal ha fri 4 uker av barnehageåret 
hvorav 3 uker skal være sammenhengende. Etter dette har foreldre en betalingsfri mnd. pr. år.

Det er framkommet ønske om at barnehagene skal holdes åpen hele året. Dette for å 
imøtekomme ønske fra foreldre som vil ta ut ferie til andre tider enn fellesferien.

Arbeid med revisjon av barnehagevedtektene pågår. I forslaget vil det bli innarbeidet et pkt. der 
utvalg for oppvekst og omsorg kan vurdere å holde barnehageavdelinger åpne dersom behovet 
tilsier det.

Vurdering

En gjennomført brukerundersøkelse våren 2008 avdekket et visst behov for sommeråpne 
barnehager. Undersøkelsen viste dessuten at flertallet av foreldrene ønsket et barnehagetilbud i 
eget opptaksområde. For ev.å imøtekomme dette må tre avdelinger holdes sommeråpen.

Sommeråpne barnehager vil medføre følgende merutgifter for barnehageeier:
En avd. kr.  85.000
Tre avd(Burfjord, Badderen, Alteidet) kr.250.000



Alle avd. kr.490.000

Sett på bakgrunn av kostnader synes det urealistisk å holde mer enn en avdeling åpen. Rent 
praktisk må dette bli en avdeling ved Burfjord barnehage.

Ordningen vil medføre forskjøvet ferieavvikling for ansatte. I utgangspunktet burde ikke dette 
være et problem, men når en tar i betraktning de til dels store vikarproblemer barnehagene står 
overfor, kan dette være med på å forverre situasjonen. 

Førskolelærere påpeker viktigheten av at barn skal treffe kjente personer i barnehagen. Dette 
innebærer at arbeidsgiver må sterkere inn å regulere de ansattes ferieavvikling.

Dersom en skal videreføre ordningen med barns ”ferie” fra barnehagen( noe som anbefales 
faglig), må denne avtales med foreldrene. Som nevnt tidligere er barns ferie fra barnehagen ikke 
hjemlet i lov. I forskrift om foreldrebetaling framgår imidlertid at maks. pris pr. mnd./år er kr. 
2330,-/25.630,-. Dette innebærer betaling for 11 mnd.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1141 -1

Arkiv: A20

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 22.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/5 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.02.2009

SKOLENES ADMINISTRASJONSRESSURS

Henvisning til lovverk: Vedlegg til særavtale SFS 2213

Rådmannens innstilling

Fra skoleåret 2009/2010 fastsettes administrasjonsressursen ved skolene i Kvænangen slik:

Kjækan skole 60%
Kvænangen barne-og ungdomsskole 125%
Spildra skole  25 %

Der skolene er tillagt ansvar for SFO gis et tillegg på 8%

Saksopplysninger

Ressurser til ledelse ses som en samlet ressurs til skolen. Det vil si at tidsressursen til 
administrative og pedagogiske lederoppgaver beregnes samlet for den enkelte skole i % av hel 
stilling. Skolen velger selv hvordan ressursen skal nyttes (rektor, inspektør, adm.sfo etc.). Dette 
innebærer at skolen ut fra sine behov og lokale forhold velger hvordan lederoppgavene skal 
organiseres.
Beregningsreglene som følger som vedlegg til særavtalen er en minimumsressurs til ledelse. Det 
er et kommunalt ansvar å legge forholdene til rette for at skolens ledelse skal kunne utføre et 
tilfredsstillende arbeid.
Iflg. vedlegg til særavtale ( fra 2005) beregnes tidsressurser slik:

ÅRSKULL VED SKOLEN 1 – 7 1 – 10 8 – 10
Basisressurs 19 % 36 % 26 %
Tillegg pr. elev
Inntil 50 elever 0,50 % 0,46 % 0,46 %
51 – 200 elever 0,30 % 0,41 % 0,46 %



201 elever el. flere 0,23 % 0,23 % 0,23 %

Det skal i tillegg beregnes tillegg for elever som mottar spesialundervisning slik:
(12,5 % av rammetimetallet)/11 eller (Timer til spesialundervisning)/11

Dersom skolen har SFO skal det gis et tillegg på 8 %.

Inneværende år er det tildelt følgende adm. ressurs ved våre skoler:

Kjækan skole 60% ( tidligere pers. avtale)
Kvænangen barne-og ungdomsskole 103 %
Spildra skole  22 %

Vurdering

Ressursene er stort sett i tråd med angitte minsteressurser.  Kjækan skole har en noe høyere 
ressurs som følge av en personlig avtale som ble inngått ved tiltredelse.
Spildra skole betraktes som en barneskole – ungd. skoleelevene inngår i ressursene ved 
Kvænangen barne- og ungdomsskole.

Skoleledere har de senere år fått tilført til dels store tilleggsoppgaver som følge av stadige 
endringer og reformer ( Kunnskapsløftet, Kompetanseheving, Etterutdanning, Permisjoner, 
Rapporteringer, Planarbeid etc.). Eksterne samarbeidspartnere som for eksempel. PPT, BUP, 
Skolehelseteam etc. kommer stadig sterkere inn i skolene. Dette medfører økte arbeidsoppgaver 
ionne planlegging og ledelse.
Kommunen har ikke hatt pedagogisk konsulent etter 2004. Dette har resultert i at oppgaver som 
tidligere ble ivaretatt på dette nivå nå er overført skolenes ledelse.

Inneværende år har dette gitt seg spesielt utslag ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. 
Arbeid tilknyttet administrasjon og ledelse er betydelig større ved en kombinert skole enn ved 
en ren barneskole.

Ved beregning av ressurs til administrasjon kan det være nærliggende å sammenligne med 
barnehagene. Her er det lovfestet en min. ressurs på 35 %. Av praktiske årsaker er denne i vår 
kommune satt til 40%. Dette resulterer i at en barnehage med to avd. har en 
administrasjonsressurs på 80 %. Det er videre lovfestet at en barnehage med mer enn 42 barn ( 3 
avd.)skal ha 100% administrasjon.
Det er rimelig å anta at tildelt administrasjonstid i barnehagene er sterkt medvirkende til at det 
gjøres et svært godt arbeid i våre barnehager så vel pedagogisk som administrativt (uttalelser fra 
så vel region som fylke). En mener ikke med dette å si at arbeidet i skolen er mangelfullt, men 
det er nødvendig å vurdere administrasjonsressursene som tildeles skolene.

Foreslått økning i administrasjonsressursene til grunnskolene i kommunen vil medføre en 
kostnadsøkning ca. 100.000 kr.





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1049 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 21.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/6 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.02.2009

REFERATSAKER 05.02.09

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Hnadlingsplan mot mobbing

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1038 -4

Arkiv: 220

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 28.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/7 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 03.02.2009

Søknad om støtte til skoleutveksling

Vedlegg

1 00001H.PDF

Rådmannens innstilling

Søker innvilges kr. 4.000,- til delvis dekning av egenandel i forbindelse med utvekslingsreise til 
Nicaragua.
Beløpet utbetales ved bekreftelse på deltakelse og belastes post. 1.2570.4713.

Saksopplysninger

Nordreisa videregående skole har etablert vennskapskontakt med Horatio Hodgson High School 
i Bluefields Nicaragua.
Nordreisa videregående skole er en av få videregående skoler i Troms som har etablert slik 
kontakt. Prosjektet er langsiktig og inneværende år vil 4 elever på skolen delta i skoleutveksling 
til Nicaragua. Av disse er en hjemmehørende i Kvænangen.
Samlede utgifter for den enkelte deltaker er kr. 6.000,-

Vurdering

Kvænangen har de senere år dekket deler av elevenes egenandeler med direkte tilskudd til elever 
som er hjemmehørende i vår kommune. I etterkant av reisen tilbys besøk med foredrag i 
kommunens grunnskoler. Det kan også være aktuelt med grunnskolebesøk av elever/lærere fra 
Nicaragua i forbindelse med opphold i Nordreisa.

Tidligere år har søknad vært sendt direkte fra Nordreisa Videregående skole. Utvalget har da 
fattet vedtak om at ”Deltakende elever hjemmehørende i Kvænangen kan fremme søknad om 
tilskudd til dekning av egenandel”.



Skoleåret 2006/2007 mottok tre elever fra Kvænangen kr. 3.000,- hver til delvis dekning av 
egenandel. Skoleåret 2007/2008 mottok vi søknad fra en elev som ble tildelt kr. 4.000,- til 
samme formål.



Isabell Haug
Dorras

9162 Sørstraumen

Kvænangen Kommune
Rådhuset
9161 Burfjord

Søknad om økonomisk støtte til utvekslingstur

22/01-09

Jeg er en snart 18 år gammel jente som går andre året studiespesialisering på Nordreisa

VGS. Jeg skal på en utvekslingstur til Nicaragua i februar/mars. Turen varer fra rundt
den 25. februar til den 15. mars. Jeg blir å reise sammen med tre andre elever og to
lærere, og vi reiser i forbindelse med skolens Nord-Sør prosjekt for å besøke
vennskapsskolen vår i byen Bluefields. Der blir vi og følge et opplegg som elevene har

planlagt for oss. Vi skal blant annet besøke skolene, bo hos vertsfamilier, besøke den

norske ambassaden og Røde Kors/Norsk Folkehjelp. Det er planlagt at vi skal skrive
reportasjer og artikler i etterkant av turen, som kanskje Framtid i Nord blir å trykke. Vi

vil også drive informasjonsarbeid ved VGS og ved aktuelle skoler i Nord-Troms.

Turen har vært gjennomført før, og etter hva vi kjenner til har det blitt gitt støtte fra

kommunen før. Det er en veldig lærerik tur, men også kostbar. Vi ble opplyst om at
utgiftene ville bli på 4000kr og lommepenger, + 6US$ (pr dag) til familiene vi skal bo
hos. I tillegg kommer pass, vaksine, reiseforsikring, reise tur/retur Tromsø, og mat.

Samlede utgifter vil bli på rundt 6000kr.

Jeg søker derfor med dette om økonomisk støtte til meg for hele eller deler av

kostnadene, og jeg håper kommunen er villig til å støtte en slik tur.

Jeg kan lettest nåes på tlf: 45852191

Mvh

Isabell Haug

1,&-,k1,(,•41,9

Nordreisa videregående skole
Räissa joatkkaskuvla
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Busstransport for elever som bruker rutebåt

Vedlegg

1 Busstransport for elever som bruker rutebåt

Rådmannens innstilling

Anmodningen fra kystpartiet tas ikke til etterretning

Saksopplysninger

Kystpartiet henvender seg i brev av 16.12.09. henvendt seg til undertegnede ang. busstransport 
for elever fra Spildra som kommer med båt to dager pr. uke til Burfjord. Partiet ber Kvænangen 
kommune om å opprette busstransport fra kai til skolen.

Foreldre fra Spildra henvendte seg hit i okt. 2008 ang. samme sak. Svar ble sendt 13.10.08. – se 
vedlegg.

Vurdering

Kommunen betaler skoleskyss for grunnskoleelever etter vedtatte retningslinjer/skyssgrenser.
Fylkeskommunen har ansvar for at det eksisterer ruter for båt/buss på de aktuelle distanser og 
kommunen betaler billettutgiftene. I foreliggende tilfelle kjører ikke bussene om kaiområdet.

I fylkeskommunens vedtatte ”regler for skoleskyss” finner en bla. i pkt. 2.3 Akseptabel 
gangavstand:

Som akseptabel gangavstand fram til oppsamlingsplass regnes:
For elever i      1. klasse 1,0 km
For elever i 2.- 7. klasse 1,5 km
For elever i 8.-10. klasse 2,0 km

I helt spesielle tilfeller, og etter konkret vurdering, kan lengere gangavstand aksepteres.



I dette tilfellet må kaia betegnes som oppsamlingsplass og gangavstand til skolen er ca.1 km.
Dette er klart innenfor grensen til det som karakteriseres som akseptabelt.

Kommunale utgifter til slik transport vil utgjøre ca. kr. 2000,- pr.- elev/år.
For kommuneøkonomien har dette relativt liten betydning med det elevtallet det her er sankk 
om. 
I forbindelse med utvalgets tidligere regulering av skyssgrenser ble det imidlertid også lagt vekt 
på fysisk aktivitet ut fra et helsemessig aspekt.
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Busstransport for elever som bruker rutebåt

Pga. omlegging til nytt sak-/arkivsystem i kommunen er svar på din henvendelse svært forsimket.
Saken har tidligere vært drøftet med aktuelle foreldre på Spildra og skriftlig svar på henvendelse 
ble gitt av undretegnede 13.10.08.

Skoleskyss organiseres i dag av Troms Fylkeskommune etter vedtatte retningslinjer.
I retningslinjenes pkt. 2.3. angis ”akseptabel gangavstand” til holdeplass som 2,0 km. for elever i 
8. – 10. klasse.

Dette er årsaken til at busstransport fra kaia til skolen ble fjernet i forbindelse med kommunens 
revisjon av skyssordningen.

Saken vil bli lagt fram for utvalg for oppvekst og omsorg i møte den 05.02.09.

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder
Direkte innvalg: 77778831
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