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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/1094 -2

Arkiv:

Saksbehandler:  Svein Winter Bogstrand

Dato:                 24.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/13 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 08.04.2014
2014/27 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.05.2014

REDUKSJON AV 4 UKERS FELLESFERIE I BARNEHAGEN

Henvisning til lovverk:
Vedtekter for barnehager § 9.3 « Barnehagene holder normalt stengt de 4 siste uker før 2. 
mandag i august, og de ansatte avvikler felles ferie i dette tidsrommet»

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Saken utsettes og ses i sammenheng med sak 
om sommeråpen barnehage.

Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og ses i sammenheng med sak om sommeråpen barnehage.

Rådmannens innstilling

Det foreslås ikke endring i vedtekter om 4 ukers fellesferie i barnehagen. Ved stort nok behov, 
vil en sommeråpen avdeling være med på å dekke deler av foreldrenes behov/ønsker.

Saksopplysninger

Det vises til utskrift fra SU i Badderen og Burfjord under referatsaker.

Saken gjelder henvendelse fra SU i Burfjord barnehage i møte den 04.februar.14.



Sitat :       « Ferie. Foreldrerep har gjennomført en spørreundersøkelse i forhold til hvor mange 
som har behov for at dagens ferieordning endres. Foreldrerep har fått 11 tilbakemeldinger som 
sier at de ikke er fornøyd med dagens ordning, og 7 tilbakemeldinger om at foreldrene er 
fornøyd med dagens ordning.

Vedtak :
SU ber oppvekst om å fremme et forslag til kommunestyret om å redusere dagens ferieordning 
fra 4 uker fellesferie til 3 ukers fellesferie uten at en slik ordning går ut over 
bemanningssituasjonen i barnehagene.» Sitat slutt.

SU i Badderen barnehage har behandlet samme sak slik :
Sitat : « sak 2/14.Redusere fellesferieordning i barnehagen.
Det var enstemmig vedtatt, at su går fra dagen ferieordning, fra 4 uker fellesferie til 3 ukers 
fellesferie. «    Sitat slutt.

Vurdering

4 ukers fellesferie ble i sin tid innført på grunnlag av flere forskjellige årsaker.

- Mindre bruk av vikarer/reduksjon av kommunale utgifter. Da den 4. uken ble innført, var 
det fokus på innsparinger.

- Sikre lengre periode for evt. vedlikehold av barnehager
- 4 ukers foreldrefri betalingstid. (juli måned) 
- Ansatte fikk økt sin fellesferie med 1 uke i august, da 5 uker ferie ble innført.
- Lite barn i barnehagen i denne perioden. Ofte ble avdelinger i Burfjord slått sammen om 

sommeren.

Etter saksbehandlers syn vil det gå ut over bemanningssituasjonen ved at det blir behov for 
ekstra vikarer i 2 uker for hver fast ansatt personale. For barna betyr dette at det oftere blir nye 
ansikter å forholde seg til. 

Med 15,5 årsverk, vil 1 uke utgjøre en ekstrakostnad til vikarer på ca. kr. 125.000.-.
Det kan ikke innføres slik ordning for 2014, uten at det bevilges ekstra midler til vikarer.

Fra barnehagens side er det prioritert å ha alle ansatte på plass når nytt barnehageår begynner. 
Dette både med hensyn til opplæring/kurs/møter, men også for at de nye barna skal bli kjent 
med personalet utover høsten. 

Det vises til at SU i Burfjord barnehage samtidig har bedt oppvekst om å gjøre en utredning i 
forhold til hvor mange som har behov for åpen barnehage sommeren 2014.

Etter saksbehandlers vurdering vil en ved å holde sommeråpen barnehage løse problemene for 
noen av foreldrene som ikke kan tilpasse sin ferie til fellesferien. I spørreskjemaet fra 
kommunen er det lagt inn som en forutsetning, at minst 6 barn i hel plass er i barnehagen i disse 
ukene.
Det er ikke satt av midler på budsjettet til sommeråpen barnehage.

Det vil bli lagt fram en egen sak for utvalget om åpen barnehageavdeling sommeren 2014, når 
fristen for foreldrenes svar går ut den 11 april 2014. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/1092 -6

Arkiv: B10

Saksbehandler:  Svein Winter Bogstrand

Dato:                 25.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/28 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.05.2014

Minstetimetall ved skolene

Henvisning til lovverk:
Forskrift til opplæringslov – fag og timeplanfordeling

Vedlegg
1 Organisering av skoledagen for Kvænangen barne- og ungdomsskole.

Rådmannens innstilling

Forslag fra rektor ved Kvænangen barne- og ungdomsskole for å tilfredsstille minstetimetall ved 
skolen vedtas.

Saksopplysninger

Det vises til følgende forslag og vedlegg fra rektor ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 
vedrørende justering av timetallet ved skolen for å tilfredsstille minstetimetallet i henhold til lov 
og regelverk.

Forslag til løsning fra rektor Kjetil Tunset ved Kvænangen barne- og ungdomsskole :

Endring av skolens timetall.
Valgfag
Til høsten skal hele ungdomsskolen ha valgfag, 2 timer à 45 minutter pr uke. Dette vil utgjøre 
228 timer i løpet av de tre årene i ungdomsskolen. Omregnet til 60 minutter-enheter blir det 171 
timer i løpet av ungdomsskoletida. 
For å få «plass» til disse valgfagstimene er 71 timer (60 min) tatt fra klasseråd og 44 fra andre 
fag. Til sammen er da 115 timer blitt tilført valgfagene, men likevel gjenstår 56 timer få dekket 
opp valgfagene. 56 timer utgjør ca. 76 undervisningstimer à 45 minutter, eller 2 timer pr uke 
fordelt på de tre årene i ungdomsskolen. Disse to timene jevnt fordelt på tre år i ungdomsskolen 
vil utgjøre 6 minutter hver dag. 
Minstetimetall



I dag har 1.-7. klasse et timetall på 5168 timer (60 minutter). Minstetimetallet skal være 5234, 
dvs. at vi har 66 timer for lite i løpet av de 7 årene. Dette betyr at hver skoledag skulle vært 3 
minutter lengre enn de er i dag. 
Ungdomstrinnet har også litt for få timer i tillegg til de 56 som er nevnt under valgfagene. 
Inkludert valgfagene er det i løpet av de tre årene på ungdomstrinnet 104 timer for lite, noe som 
utgjør 104,5 timer eller ca. 11 minutter hver dag. 
I forslaget til ny organisering er skoledagen forlenget med 10 minutter. Elevene starter kl. 8.55 
og slutter kl. 14.45. Friminuttet mellom 2. og 3. time er tatt bort, og siste time (se forlaget) er på 
40 minutter. Dette gir rom for å fortsette med 25 minutter fysisk aktivitet hver dag. 
For å ivareta minstetimetallet må 3 minutter av den fysiske aktiviteten på barnetrinnet defineres 
som undervisning og tilsvarende 11 minutter på ungdomstrinnet.
Fra høsten gis det mulighet til å omdisponere 5% av undervisning mellom fag. For å oppfylle 
kravene til minstetimetallet definerer vi 12 % av fysak på barnetrinnet og 44 % på 
ungdomstrinnet som undervisning. 

Kjækan skole
Rektor Valter Olsen ved Kjækan skole opplyser at minstetimetallet for elevene i 1 – 7 klasse ved 
skolen, oppfylles i henhold til de gitte lover og forskrifter.

Vurdering

Kommunen må til enhver tid oppfylle sin undervisningsplikt i henhold til gitte lover og 
forskrifter. 

Rektor ved Kvænangen barne- og ungdomsskole har lagt ned et stort arbeid i å tilpasse 
skoledagen slik at minstetimetallet ved skolen oppnås. Forslaget fra rektor anbefales fulgt for 
Kvænangen barne- og ungdomsskole.



Organisering av skoledagen for Kvænang en barne- og ungdomsskole

1. klasse 5 t mandag og tirsdag 4 timer onsdag, torsdag og fredag




Plan min 990




1. time2. time 3. time




4. time 5. time




Start 08:5509:4009:50 10:35 11:2011:45 12:15 13:0013:10 2 dg5t




450,00
Slutt 09:4009:5010:35 11:20 11:4512:15 13:00 13:1013:55 3 dg4t




540,00
Minutter 00:4500:1000:45 00:45 00:2500:30 00:45 00:1000:45




Min/ uke 990,00




UndervFrUnderv Underv FYSAKMATFRI Underv FrUnderv




45 min 22,00






60 min 16,50

2. klasse 5 t mandag, tirsdag og torsdag. 4 timer onsdag og fredag




Plan 1035




1. time2. time 3. time




4. time 5. time




Start 08:5509:4009:50 10:35 11:2011:45 12:15 13:0013:10 3 dg5t




675,00
Slutt 09:4009:5010:35 11:20 11:4512:15 13:00 13:1013:55 2 dg 4 t




360,00
Minutter 00:4500:1000:45 00:45 00:2500:30 00:45 00:1000:45




Min/ uke 1035,00




UndervFrUnderv Underv FYSAKMATFRI Underv FrUnderv




45 min 23,00







60 min 17,25

3.14. kl. 5 timer mandag, tirsdag, torsdag og fredag

1. time2. time3. time

4 timer onsdag

4. time 5. time




Plan 1080
Start 08:5509:4009:50 10:35 11:2011:45 12:15 13:0013:10 4 dg 5 t




900,00
Slutt 09:4009:5010:35 11:20 11:4512:15 13:00 13:1013:55 ldg4 t




180,00
Minutter 00:4500:1000:45 00:45 00:2500:30 00:45 00:1000:45




Min/ uke 1080,00




UndervFrUnderv Underv FYSAKMATFRI Underv FrUnderv




45 min 24,00







60 min 18,00

Årstimer 1.-4. klasse 2650,5 Årstimer fysisk aktivitet pr år: 79



5.-7. klasse

1. time

Start08:55

Slutt09:40

Minutter00:45

Underv

2. time 3. time4. time

09:4009:5010:3511:2011:4512:15

09:5010:3511:2011:4512:1513:00

00:1000:4500:4500:2500:3000:45

FrUnderv Underv FYSAKMATFRIUnderv

5. time6. time

13:0013:1013:5514:05

13:1013:5514:0514:45

00:1000:4500:1000:40 Min/ uke 1325,00

FrUndervFrUnderv 45 min29,44

	

60 min22,08

Årstimer 5.-7. trinn 2517,5

Årstimer 1.-7. trinn 5168 Inkl. fysisk aktivitet 5485 Minstetimetall 5234 Mer pr år 70

Antall min av fysisk aktivitet som er undervisning hver dag: 3

8.-10. klasse

1. time

Start 08:55

Slutt 09:40

Minutter 00:45

Underv

Årstimer u-trinn:

Antall min av fysisk

2. time 3. time 4. time

09:40 09:50 10:35 11:20 11:45 12:15

09:50 10:35 11:20 11:45 12:15 13:00

00:10 00:45 00:45 00:25 00:30 00:45

Fr Underv Underv FYSAK MATFRI Underv

5. time 6. time

13:00 13:10 13:55 14:05

13:10 13:55 14:05 14:45

00:10 00:45 00:10 00:40 Min/ uke 1325,00

Fr Underv Fr Underv 45 min 29,44

	

60 min 22,08

	

2622 Mer pr år 442517,5 Inkl fysisk aktivitet 2755 Minstetimetall

	

aktivitet som er undervisning hver dag: 11



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/1094 -3

Arkiv: A21

Saksbehandler:  Svein Winter Bogstrand

Dato:                 25.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/29 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.05.2014

Sommeråpen barnehage 2014

Henvisning til lovverk:
Vedtekter for barnehagene i Kvænangen kommune 

Rådmannens innstilling

Det opprettes ikke sommeråpent tilbud i barnehagene i 2014 grunnet for få søkere. 

Saksopplysninger

Det vises til vedlegg fra SU i Burfjord og Badderen barnehage vedrørende ønske om utredning 
av behovet for sommeråpent tilbud ved en avdeling i barnehage i kommunen.

Det vises videre til utsending av brev til alle foreldre om bindende påmelding ved behov for 
barnehageplass i ferietiden i barnehagen.

I brevet er det presisert at det må være minst 6 barn på hel plass for å kunne holde sommeråpen 
barnehage. Teksten er likelydende i forhold til forrige gang slik sak var oppe i Oppvekst og 
omsorg. Videre må foreldrene velge 4 andre uker som barnet må være borte fra barnehagen.
I barnehagen betales det for 11 måneder i året. Juli er fri betalingsmåned. Det er ikke budsjettert 
med utgifter til sommeråpen barnehage.

Frist for svar om behov for sommeråpen barnehage var satt til 11.april 2014. 

Det er innkommet en søknad i henhold til fristen, og en søknad etter fristen. 
Den ene har 4 ukers behov og den andre 3 ukers behov. 



Vurdering

Det er ikke innkommet nok søknader for å dekke de forutsetninger som er gitt for å holde en 
avdeling åpen under avvikling av fellesferien i barnehagene.



PS 2014/30 Referatsaker
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