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Kvænangen kommunestyre

Prosjektdeltakelse "Ny Giv" i ungdomsskolen

Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven m. tilhørende forskrift

Vedlegg

1 Søknad om forsøk

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune søker om å få gjøre forsøk med intensivopplæring for elever på 
ungdomstrinnet i siste semester av 10. trinn i forbindelse med overgangsprosjektet ”Ny Giv”

Saksopplysninger

”Ny Giv” er et sentralt 3-årig prosjekt initiert av regjeringen.

For regjeringen er det en hovedsak å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Ny GIV er 

en nasjonal dugnad som er etablert for å få det til. - Alle gode krefter lokalt og nasjonalt må nå dra i samme 

retning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ny GIV er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, 

fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå 

videregående opplæring.

Hovedtemaene for samarbeidet er:

 Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og   

statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.



 Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av 

elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående 

opplæring.

 Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært   

ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i 

fylkeskommunene.       

Nasjonale og lokale tiltak

Det skal iverksettes nasjonale og lokale tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i 

videregående opplæring. 

Andre tiltak

I tillegg foregår det aktivitet innenfor Ny GIV som er lagt i den ordinære styringslinjen i 

Kunnskapsdepartementet. Eksempler på slike tiltak er samfunnskontrakt for læreplasser, 

etterutdanning i fag- og yrkesopplæring og arbeidslivsfag.

Vurdering

Tiltaket skal i utgangspunktet rette seg mot de 10% som etter 1. halvår i 10. klasse har de 
svakeste prestasjoner. Tiltaket er frivillig og det viser seg at langt flere enn de tilsiktede 10% 
ønsker å delta i prosjektet og resultatene er gode.

Samtlige kommuner skal være med i prosjektet fra 2013. Kommunene i Nord Troms har søkt 
om og fått innvilget deltakelse fra 01.01.2012.

Ved deltakelse i prosjektet dekker staten utgifter til utdanning av 2 lærere pr. skole (inkl. 
vikarutgifter) samt prosjektledelse i 70% stilling.
Kommunene er imidlertid ansvarlige for ressurser (rammetimer) til lokal gjennomføring.
I foreslåtte budsjett/økonomiplan er det tatt høyde for dette.

For å kunne stå friere til organisering av tilbudet anbefales det at deltakerkommuner søker fritak 
fra opplæringsloven m. tilhørende forskrifter i henhold til §1-4.
Det søkes om forsøk med mulighet til å fravike opplæringslovens:

§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

      I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira 
behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper 
etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk 
tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er 
pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 

Og forskrift til opplæringslovens
  § 1-1. Opplæringa i grunnskolen

      I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av 
læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplanane for faga og fag- og timefordelinga.



Søknad om sentralt initiert forsøk i Overgangsprosjektet —

intensivopplæring p ungdomstrinnet

Kvænangen kommune søker om gjøre forsøk etter opplæringsloven § 1-4. Forsøket
innebærer intensivopplæring for de ti prosent svakest presterende grunnskoleelevene i
kommunen siste semester av 10. rstrinn. Forsøket skal gjennomføres i henhold til de
føringene Kunnskapsdepartementet har gitt i brev om forsøket datert 22.12.2010.

1.. Hensikten med forsøket

Hensikten med intensivopplæring siste semester av 10. rstrinn er sette de svakest
presterende elevene i bedre stand til gjennomføre videregående opplæring, blant annet
gjennom en styrking av elevenes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.
Forsøket er del av Overgangsprosjektet i regjeringens satsing Ny GIV, som har til ml
øke gjennomføringen i videregående opplæring. Bakgrunnen for søknaden om forsøk er
at intensivopplæringen kan medføre behov for et større handlingsrom nr det gjelder
pedagogisk og organisatorisk differensiering av opplæringen enn hva gjeldende regelverk
åpner for.



Kommunens beskrivelse av forsøket

Fra Kvænangen kommune vil i skole med ungdomstrinn delta i prosjektet fra skoleåret

2011/2012. Skolen har ikke paralleller. Tilbudet vil gå til totalt 2 -3 elever ved denne

skolene.

Skolen viii størst mulig grad bruke fagøktene i norsk, matematikk og engelsk/norsk

fordypning til intensivopplæringen, men kanskje noen timer fra andre fag.

For å kunne gi elevene et best mulig tilbud vil organiseringen av opplæringen måtte

variere noe fra skole til skole. Dette blant annet for som hovedregel å unngå så store

avvik fra Forskrift til opplæringsloven § 1-1 første punkt, at organiseringen kan medføre

at enkeltelever mister muligheten til sluttvurdering i fag.

Oppstart av intensivopplæringen er dette året planlagt til uke 5. Elevene vil få tilbud på

gjennomsnittlig 6 —7,5 klokketimer i uka over 12 uker.

Elever og foresatte informeres påfølgende måte:

• Kontaktlærer tar kontakt med aktuelle elever og deres foresatte og orienterer

om at de vil få tilbudet og at de vil bli invitert til informasjonsmøte.

• Skolens ledelse inviterer aktuelle elever og foresatte til informasjonsmøte.

Prosjektleder for Overgangsprosjektet i Nord-Troms er sammen med rektor

ansvarlige for møtet. Tilstede er også skolens Ny GIV-lærere og representant fra

skoleledelsen. På møtet deles det ut skriftlig informasjon om forsøket og

samtykkeerklæring, begge etter mai fra KD.

informasjon om forsøket skal også legges ut på kommunens hjemmeside.

Navn p skole som deltar fra Kvænangen kommune fra våren 2012:

Kvænangen barne- og ungdomsskole

9161 Burfjord

2. Unntak fra opplæringsloven med forskrifter
I henhold til opplæringsloven § 1-4 om forsøksvirksomhet søker kommunen om forsøk
med mulighet til fravike:



• Opplæringsloven 8-2 første ledd annet og tredje punktum, om
organisering av elever i grupper

• Forskrift til opplæringsloven 1-1 første punktum, om at opplæringen i
grunnskolen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet,
hva gjelder;

o fag- og timefordelingen
o læreplaner for fag

3. Forutsetninger for forsøket
Forsøket gjennomføres under følgende forutsetninger:

- Det ligger til grunn en vurdering om at deltakelse i forsøket vil være til det beste
for elevens opplæring totalt sett.

- Intensivopplæringen skal gis siste semester av 10.rstrinn.
- Forsøksvirksomheten skal i omfang ikke overstige 7,5 klokketimer per uke for den

enkelte eleven.
- Kommunen sørger for at deltakende elever og foreldre er godt informert om

forsøket.
- Deltakende elever og foreldre samtykker til deltakelse i forsøket.
- Det kan gjøres avvik fra kompetanseml i fag bare i særlige tilfeller, og elev og

foreldre m være klar over hvilke konsekvenser dette kan f for sluttvurderingen,
eksamen og vitneml, og m gi samtykke til dette.

- Eleven tas inn til videregående opplæring p ordinære vilkår.
- Eventuell overføring av individopplysninger om eleven mellom kommune og

fylkeskommune krever samtykke.

4. Forsøkets varighet
Forsøket starter p 10. rstrinn skoleåret 2011/2012 og kan pg til og med skoleåret
2012/2013.

5. Evaluering av forsøket
Som ledd i forsøksvirksomheten vil kommunen delta i den evaluering av forsøket som
igangsettes sentralt. Kommunen vil rapportere om forsøksvirksomheten nr
Kunnskapsdepartementet anmoder om dette.

6. Kontaktinformasjon

Navn, telefon og e-post til regional kontaktperson for overgangsprosjektet i Nord Troms:

Astrid Berg, 9146 Olderda len

Astrid.berg@kafjord.kommune.no Tif: 98649437

Dato Underskrift

Burfjord 24.11.2011 Hans Jørgen Emaus
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Kvænangen kommunes KULTURPRIS 2011

Rådmannens innstilling

Saken legges fram for utvalget uten innstilling. Utvalgsmedlemmene har fått tilsendt forslagene 
fra innbyggerne på kandidater. Avgjørelsen blir tatt av politikerne under utvalgsmøtet og holdes 
hemmelig til prisen deles ut.

Saksopplysninger

Kvænangen kommune deler årlig ut en kulturpris til verdige kandidater. Etter annonser i 
Kvænangsbudstikka, på hjemmesiden til Kvænangen kommune og i Ukebulletinen er det 
kommet inn ulike forslag fra kommunens innbyggere.
Dersom utvalget finner andre verdige kandidater, er det fullt mulig å ta også disse med i 
betraktning.
Kulturprisen for Kvænangen kommune blir delt ut til personer/lag/foreninger som har gjort seg 
bemerket innen kulturlivet i kommunen. Det arbeidet og den innsatsen som ligger til grunn for 
tildelingen, bør være allment kjent blant kommunens befolkning.
I tillegg til heder og ære, består prisen av et innrammet diplom og en sjekk på 5.000,- kroner.
Enkelte år har det ikke vært verdige kandidater, og da har ikke prisen blitt delt ut.
Av tidligere kulturprisvinnere kan man nevne:
Kvænangen Skytterlag, Revygruppa BIL, Odd Følstad, Rita B. Pedersen, Fotballgruppa BIL, 
Helge Mikalsen, Jill Nilsen, Teatergruppa i Kulturskolen, Kvænangen Jeger- og Fiskerforening, 
Willy Wassnes, Hallgeir Frantzen/Skigruppa BIL, Else Karin Sandbakken, Torill Paulsen, Jan 
Isaksen og Sonja Henriksen.

Vurdering
De ulike kandidater, pluss utvalgsmedlemmers egen forslag, vurderes og saken avgjøres under 
utvalgsmøtet. 
Beslutningen må ikke komme den/de det gjelder for øre før den/de aktuelle kandidaten(e) får 
tildelt prisen.
Utdelingen bør legges til et offentlig arrangement i Kvænangen.
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