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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/238 -26 

Arkiv: F47 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 27.09.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/18 Utvalg for oppvekst og omsorg 16.10.2018 
 Kvænangen kommunestyre  
 Kvænangen formannskap  

Opprettelse av interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
1) Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever 

under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett 
tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

2) Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  
3) Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke 

andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i 
hovedsak.  

4) Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven 
§§ 43, 48 og 55.  

5) Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 
6) Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning og 

tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen har en råd- og 
pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet.  

Sak Administrasjonssjefens innstilling 
1) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna/Kåfjord/Kaivuono.  
2) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Verts-kommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen for 
samarbeidet er ansatt. 

3) Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4) Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 

grunn.  
5) Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

6) Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  

7) Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
8) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 

60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 



9) Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen 
for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen 
(jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 
 
sopplysninger 
Det aller meste av saksutredningen er gjort av rådmann Einar Pedersen i Gàivuotna/Kåfjord/ 
Kaivuono med tanke på lik informasjon til alle kommunene i Nord-Troms som vurderer å gå inn 
i samarbeidet. Det er gjort 2 mindre endringer for Kvænangen sin del. 1) Det ble laget et 
alternativ for å kun tiltre akuttberedskapsdelen. Dette er ikke aktuelt for oss i og med at vi 
allerede er en del av interkommunalt barnevernssamarbeid. 2) Det er tatt inn et avsnitt om vi 
også vurderer framtidig samarbeid med Alta. Det er kjent for de andre samarbeidspartnerne at vi 
ser på en slik løsning.  
Kommunene i Nord Troms har gjort to ulike utredninger vedrørende interkommunalt samarbeid 
om fremtidig organisering av barneverntjenesten. Den første utredningen gjort i 2017, er om en 
skal samarbeide om alle oppgavene som ligger til tjenesten. Den andre utredningen gjort i 2018 
er avgrenset til et samarbeid om kun akuttberedskap. Begge rapportene har vært behandlet i 
ulike ledd ute i kommunene.  Begge samarbeidsforholdene handler i stor grad om 
myndighetsoverføring til vertskommune slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere 
samarbeid etter kommunelovens § 28. Storfjord kommune har meldt at man pr dags dato ikke 
ønsker å delta i et slikt samarbeid. 
Kåfjord kommune har vært «vertskommune» for begge utredningene. Utredningene har vært 
finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms. 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er å forbedre ansattes 
arbeidsdag, muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte 
fra kolleger. Små fagenheter med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av 
utdanningstiltak, sykefravær, permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable 
i forhold til oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er 
skjerpede lovkrav, herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som 
utgangspunkt at en barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel 
ennå ikke villet lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et samarbeid vil 
problemstillinger til saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås. 
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt. 
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av 
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene en om kommunene 
gir tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten ved eks nye krav være mer moderat i et 
samarbeid enn om kommunen står alene.  
En annen økonomisk side ved de kommunale barneverntjenestene er ustrakt bruk av private 
aktører i behandlingen av barnevernssaker. Det er et uttrykt mål at den omfattende bruken av 
konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  I rapportens pkt 2.4 belyses bruk av konsulenter i 
de 6 Nord Troms kommunene. I 2015 kjøpte kommunene tjeneste fra konsulenter for tils i 
overkant av 2,7 mill kr. I 2016 ble det kjøpt konsulenttjenester for i overkant av 2,8 mill kr. I et 
samarbeid vil det være en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene 
Utredning om organisering og iverksettelse av et interkommunalt barnevernsamarbeid i 
regionen ble som nevnt gjennomført i 2017.  I utredningen drøftes det hvordan et slikt 
samarbeid kan organiseres. Det har underveis i prosessen fremkommet ulike syn på om hvorvidt 
en bør innføre et helhetlig felles organisering av barneverntjenesten. I ettertid har Storfjord 



kommune meldt tilbake at man der ikke ønsker å inngå i et samarbeid etter kommunelovens § 
28. Et viktig argument mot et slikt samarbeid er lange avstander i regionen.  Med bakgrunn i 
utredninger, høringsuttalelser og drøftinger har rådmennene i de 5 nordligste kommunene 
vedtatt å fremme saken til politisk behandling med innstilling til å iverksette en felles 
interkommunal barneverntjeneste etter kommunelovens § 28, 1-b. 
Vedrørende et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap er det utbredt enighet i tjenestene 
om å innføre et slikt samarbeid. Unntatt er Storfjord kommune som har dialog med Balsfjord 
kommune om et slikt samarbeid. Flere, (om noen) av Nord-Troms kommunene har per i dag 
ikke en beredskap som svarer til dagens krav, og det synes utfordrende å løse dette hver for seg 
(jf. fylkesmannens anbefalinger om interkommunale samarbeid).  Sluttrapporten gir 
anbefalinger om tiltak/aksjoner som må ivaretas i forbindelse med iverksettelsen.  
Det er et forsvarlighetskrav til at kommunene har en formalisert og forsvarlig vaktordning som 
ivaretar barn i akuttsituasjoner også utenom ordinær kontortid. I kravet til forsvarlighet i 
barnevernloven presiseres det at dette også innebærer at kommunene skal ha en formalisert 
akuttberedskap. Bufdir har i en tolkningsuttalelse forbindelse med krav om til forsvarlighet i 
barneverntjenesten bla uttalt at en ordning som baserer seg på at barnevernledere og ansatte kan 
kontaktes i varierende grad, utenom kontortid, ikke er en forsvarlig organisering av kommunens 
akuttberedskap.  Akuttberedskapen i Nord Troms-kommunene har i vesentlig grad vært 
organisert på slike premisser. Det er derfor uttrykt behov for et interkommunalt samarbeid om 
akuttberedskap i barneverntjenestene.  
Det vedlagte utkastet til samarbeidsavtale gjelder for hele samarbeidet. Den bygger i stor grad 
på avtalen som gjelder for samarbeidet i Vesterålen. For å utforme en samarbeidsavtale som 
bare handler om barnevernvakt vil en i stor grad kunne utarbeides med utgangspunkt i vedlagte 
utkast til avtale. 
19.9.2018 gjennomførte kommunestyret i Nordreisa temamøte vedrørende barneverntjenesten. 
En av innlederne på temamøtet var leder for Vesterålen barnevern, Kari Mortensen. Dette er et 
interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner i Vesterålen. I sitt innlegg, jfr vedlagte 
presentasjon, fremholdt Mortensen at samarbeidet i Vesterålen hadde lyktes med fagutvikling og 
kvalitetsforbedringer. Bla er antallet fristbrudd betydelig redusert i perioden 2014 – 2018. 
Omfanget av andre avvik er også sterkt redusert. Videre har man i Vesterålen erfart at 
samarbeidet er fordelaktig i forhold til rekruttering, kompetansedeling, fagutvikling og 
spesialisering. Tjenestens størrelse har også bidratt til mindre sårbarhet ved bla fravær.  
Som nevnt tidligere har utfordringer har problematikken som knytter seg til geografiske 
avstander vært drøftet. Også samarbeidet i Vesterålen har de samme utfordringene, ca. 4 årsverk 
går til reising. 
Høsten 2017 ble det fra Barne- og likestillingsdepartementet presisert at private aktører ikke kan 
utøve offentlig myndighet på vegne av kommunen. Bla medfører dette at akuttberedskap i 
barnevernet ikke kan settes ut til private aktører. Kommunene oppfordres av 
fylkesmannsembetene til samarbeid med hverandre og ønsker at initiativet kommer fra 
kommunene selv. 
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40/60. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.  
Kostnader for akuttberedskap er stipulert til kr 555 000. Vår andel av dette vil bli kr 73 000.  
Vi vurderer også et samarbeid Alta kommune og andre kommuner i Vest-Finnmark (foreløpig er 
også Loppa og Hasvik med diskusjonen). Når denne utredningen er ferdig vil vi ta stilling til om 
vi forsetter samarbeidet i Nord-Troms, eller inngår nytt samarbeid mot Alta. Det er et stykke 
arbeid igjen før en avtale er klar her slik at vi inntil videre blir med på samarbeidet i Nord-
Troms.  



Vurdering: 
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om 
i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms. Dette kommer særdeles klart frem i pålagt krav om formalisert 
akuttberedskap. En tjeneste mindre bestående en mindre av 5 ansatte kan vanskelig få til en 
forutsigbar organisering av slik tjeneste. 
NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og 
forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke å utøve til det beste for de 
mest sårbare barna en yter tjenester til.  
Kommunene går over til et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og 
rekkevidde; Fra tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.  
Økonomi alene skal aldri være et argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil 
kunne heve nivået på tjenesten og dempe fremtid kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen til 
kvalifisert og tilgjengelig personell i et gjennomtenkt system med gode strategier God 
omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på 
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver. Erfaringer fra  
Begge sluttrapportene har vært ute på høringer En viktig motforestilling fra mange som har 
deltatt i utredningsarbeidet er geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en desentralisert 
organisering slik at barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et 
samarbeid i Nord Troms medfører økt reiseaktivitet, eks når ansatte som har fast oppmøtested i 
en kommune har fravær. Fraværet vil da ofte kunne medføre at andre med oppmøtested i andre 
kommuner må reise. Erfaringene fra Vesterålen, jfr vedlagte presentasjon, medføre reisebehov. 
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og 
avklares underveis fram mot iverksettelse. Om ikke dette tas grundig i denne fasen vil 
betydelige problemer dukke opp etter oppstart og ta dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. 
Ting tar tid, eksempelvis vil det være naturlig at daglig leder for samarbeidet vil være den som 
koordinerer det praktiske arbeidet med iverksettelsen. Det er neppe sannsynlig at vi vil kunne ha 
denne på plass før i mars 2019.  
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Prosjektrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms» 

v/prosjektleder Therese Mariann Winther 
Vedlegg 2: Sluttrapport «Organisering – Barnevernsvakt» v/Noodt & Reiding v/prosessleder 

Harriet Steinkjer Nystu 
Vedlegg 3: Utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene 
Vedlegg 4: Tildeling av tilskuddsmidler for utredning av felles barnevern i Nord Troms. 
Vedlegg 5: Tildeling av prosjektskjønnsmidler 19-18-0017- Interkommunal akuttberedskap i 

Nord-Troms 
Vedlegg 6: Håndbok om akuttberedskap i kommunalt barnevern 
Vedlegg 7:  Høringsuttalelser 
Vedlegg 8:  Presentasjon innlegg temamøte Nordreisa kommunestyre. 
 







































































































































































































 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/753 -20 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Alf Bjørnar Eriksen 

 Dato:                 07.10.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Utvalg for oppvekst og omsorg 16.10.2018 
 Kvænangen formannskap  
 Kvænangen kommunestyre  

Status og foreløpige investeringsrammer inventar og uteområder KVBU 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. Endelige investeringsrammer innarbeides i kommunens 
investeringsbudsjett for 2019. 

 

Saksopplysninger 
Foreløpige beregninger for investeringer vises nedenfor: 

Inventar 

Rom Prisoverslag 
10 klasserom 1 000 000 kr 
10 grupperom    150 000 kr 
Bibliotek    350 000 kr 
Skolefritidsordning (inkl.kontor)    250 000 kr 
2 samtalerom      15 000 kr 
Helsesøsterkontor      15 000 kr 
Naturfag/matematikklab.      60 000 kr 
Mat og helse      40 000 kr 
Kulturskolen og tekstilrom    200 000 kr 
Sløydrom      15 000 kr 
Musikk      50 000 kr 
5 kontorer    100 000 kr 
2 møterom      60 000 kr 
28 kontorplasser for lærere    250 000 kr 
Pauserom    150 000 kr 
Garderobe ansatte      40 000 kr 
Uforutsett reserve     150 000 kr 
 3 150 000 kr 

 
 Hvert klasserom inneholder utstyr (pulter, stoler og elevhyller/reoler) til 12 elever og en 

lærer (lærerbord og stol), samt skap 
 Hvert grupperom har plass til seks elever (pulter og stoler) 
 Alle klasserom og grupperom har en whiteboard 



 Hver lærerarbeidsplass består av kontorpult, hylle og skuffeseksjon 

Dette overslaget baserer seg på at hovedentreprenør har garderobeplasser, knaggrekker og 
solskjerming i sitt anbud. 

Vrimlehall 

Hva  Prisoverslag 
Honorarramme interiørarkitekt    100 000 kr 
Innkjøp/møblering    500 000 kr 
    600 000 kr 

 
Det er ønskelig å bruke interiørarkitekt for bistand i å utforme vrimlehallen med tanke på 
møblering tilpasset flerbruk, ulike brukssoner og funksjonalitet. 
Stikkord for vrimlehall: 

 Flerbruk 
 Kosestunder, sosiale samvær 
 Ulike soner, lekser, hygge m.m. 
 Spiseplass – felles frokoster? 
 Arrangementer 

Digitale løsninger/IKT materiell 

Hva  Prisoverslag 
13 Interaktive tavler  1 000 000 kr 
8 nettverks switcher 1 500 000 kr 
Datamaskiner    150 000 kr 
Nettbrett/Lesebrett      75 000 kr 
Lisenser ? 
Lånesystem bibliotek ? 
 2 800 000 kr 

 
IT-avdelinga har bidratt med å framskaffe tall/opplysninger ift. behov. 

Uteområdet 

Hva  Prisoverslag 
Honorarramme arkitekt        750 000 kr 
Ferdig opparbeidet uteområde, veganlegg, 
bussholdeplass etc. 

  10 000 000 kr (foreløpig anslag med 
bakgrunn i lignende prosjekter) 

Refusjon spillemidler nærmiljøanlegg ? 
Uforutsett reserve        500 000 kr 
   11 250 000 kr 

 
Pris for opparbeidelse av uteområdet avhenger av hva det konkrete behovet vil være. Noen 
lekeapparater må kunne gjenbrukes slik at investeringer for dette kan reduseres. Infrastruktur 
inkluderes i opparbeidet uteområde. Arkitekt bidrar med å opparbeide en helhetlig utomhusplan, 
og de lager en kravspesifikasjon for videre anskaffelse. Dette danner grunnlag for 
investeringsrammer. Foreløpige anslag er basert på tilsvarende skoler.  
 
Totalt prisoverslag: 17 800 000 kr. 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/26 -4 

Arkiv: A00 

Saksbehandler:  Alf Bjørnar Eriksen 

 Dato:                 09.10.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/18 Utvalg for oppvekst og omsorg 16.10.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017 - 2018 

Henvisning til lovverk: Opplæringslovens § 13-10.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

 

Saksopplysninger 
 
Vedlagt følger Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kvænangen 2017 – 2018.  



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

 
Kvænangen kommune  

 

 
Kvalitetsmelding for grunnskolen 

2017-2018 
 

 

 

 

 

 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 2 av 35 - Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kvænangen kommune 2017-2018 

Bakgrunn 

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 

ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 

privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 

 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 

skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 

vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 

kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 
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Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 

oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Skolestruktur 

Etter at Kjækan skole ble lagt ned vår 2017 er det nå en skole i kommunen: Kvænangen barne- og 

ungdomsskole (KVBU) med 119 elever, skoleåret 2017/2018. 

Det bygges nå ny skole i Burfjord, den gamle er revet. Fram til høst 2019 drives skolen i midlertidige 

lokaler på tre ulike steder. Dette krever en del mer organisering og kreative løsninger. Det er lite areal til 

deling og møtevirksomhet. Skolen er fulldelt. 

Skolen har fått styrket ledelsesressurs på grunn av at det har vært mangel på etatsleder.  

Skoleeier – utvikling og drift 

Det mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen i Kvænangen. Det er ikke 

etablert et kvalitetssystem for skolen i tråd med § 13.10. Det er ikke levert tilstandsrapport 

(kvalitetsmelding) på flere år.  Det akademiske nivå i kommunen betegnes som svakt med en svak kultur 

for utdanning og skole. Resultater på nasjonale prøver og eksamen varierer de siste årene. Det er viktig 

at resultater stabiliseres slik at variasjon ikke kan forklares med tilfeldigheter. Ved skolen er det høy 

ressursbruk til elever med særskilte behov. 12,7% av elevene har vedtak om spesialundervisning, noe 

skoleeier opplever som høyt. 

Framtidstanker 

Det må utvikles en bærekraftig struktur, et rammeverk for utviklingen av skolen i Kvænangen. 

Kommunen har behov for et tydelig og forpliktende planverk som henger sammen med 

kommuneplanverket og som er forankret i gjeldende sentraler forskrifter/læreplan.  

Kvænangen kommune, skoleadministrasjonen og skolen, er en del av Utdanningsdirektoratet sin 

oppfølgingsordning, også kalt veilederkorpset. Skoleadministrasjonen har sammen med veilederkorpset 

satt seg mål å få plass en kvalitetsmelding som tar for seg enkelte resultater ved skolen, og hvordan man 

skal utvikle dette videre. Videre er det kommet fram at skoleeier har vært fraværende over tid, og at 

skolen driver med høy grad av autonomi. Dette ønsker skoleeier å gjøre noe med. Første steg er at 

skolens utviklingsgruppe inviteres til faste oppfølgingsmøter hvor temaer gjenspeiles i et årshjul. Skolens 

mål for veiledning er å bli tydeligere i målformuleringene i de ulike fagene. Samtidig som skolen må ha 

fokus på hvordan man skal følge opp de ulike målene. Ved skolen er det satt sammen en 

utviklingsgruppe som skal drive disse prosessene og sørge for god forankring i hele kollegiet. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 

årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 

denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

Lokale mål 
For neste kvalitetsmelding må skole ha angitt noen eventuelle mål og rutiner for oppfølging av 

elevtallet. 

  

 

 

 

Kvænangen kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform  

Indikator og nøkkeltall  2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

Talet på elevar 155 135 131 126 119 

Årsverk for undervisningspersonale 25,0 24,9 21,9 20,2 18,4 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning 
99,6 99,6 99,4 92,7 93,2 

Kvænangen kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 
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Skoleeiers egenvurdering 

Antall elever i kommunen går ned. Som vi ser av tabellen har elevtallet sunket med 36 elever siden 

2013-2014. Dette er et forhold som bør drøftes i kommunen som helhet. Skolen bør være del i en slik 

drøfting fordi skolen er et sentralt tjenestetilbud for befolkninga i kommunen. Det bør derfor etableres 

systemer og rutiner som drøfter elevtallsutviklinga i kommunen slik at elevtallet potensielt kan sees i 

sammenheng med den opplevde kvaliteten på tjenestetilbudet og øvrige samfunnsmessige forhold 

i Kvænangen kommune.  

Skoleeier vurderer et som naturlig at skolen inntar en rolle som aktør i samfunnsnettverket i Kvænangen 

kommune. Skolen er en viktig tjenesteyter, og det er naturlig at kvaliteten på skole tilfredsstiller kravene 

til elever og foresatte. Dette er forhold som er særdeles viktig for at kommunen skal klare å beholde 

dagens befolkning, være attraktiv for nytilflytning, og ikke minst være et naturlig sted for re-etablering 

for de elevene som flytter etter endt grunnskole og som vi ønsker skal komme tilbake til kommunen på 

et senere stadie i livet. Høy ressursbruk og og læretetthet er derfor forhold som kan sees på som en 

investering for framtida, og da er det viktig at man opplever målbare og positive resultater for 

investeringene sine.    

 

2.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 

sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 

kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 

det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 

norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
Det foreligger ikke lokale mål eller rutiner for å drøfte sammenhenger mellom for eksempel 
lærertetthet og resultater. 
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Kvænangen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 

Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolen i Kvænangen har høy lærertetthet. Det bør forventes at dette gir positive utslag i skolens 

resultater. 

 

2.1.3. Lønns- og driftsutgifter pr elev 

Utvalget viser lønns- og driftsutgiftene pr elev i Kvænangen kommune. 

 

Lokale mål 
Det foreligger ikke lokale mål for skole tilknyttet skolens lønns- og driftskostnader. Imidlertid bør dette 
vurderes i sammenheng med skolens resultater. 
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Kvænangen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 

Offentlig eierform 

Illustrasjonen er 
hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering 

Lønns- og driftsutgifter pr elev i Kvænangen kommune er høyt. Det bør forventes at dette gir positive 

utslag i skolens resultater. 

2.2. Læringsmiljø 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 

obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 

elevrådsarbeid. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

Elevundersøkelsen for skoleåret 2017-2018 er ikke gjennomført. Det framviste data er derfor fra 

skoleåret 2016-2017.  

 

 

Lokale mål 
For neste og de kommende kvalitetsmeldinger er det viktig at skolen har bestemt hvilke poengscore de 
skal jobbe mot, og hvilke satsningsområder de skal ha i skolen sin. Dette fordrer et langsiktig og 
systematisk arbeid med elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen skal også gjennomføres fra og med 
5.klassetrinn i Kvænangen kommune. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Med tanke på at skalaen går fra 1-5, hvor høy score betyr positivt resultat, kan vi ikke være fornøyd med 

at vi så vidt scorer på 4. Her må skolen tenke hvilke tiltak som skal bidra til at scoren neste gang blir 

høyere. Skoleeier registrerer også at det jevnt over er lavere score sammenlignet med kommunegruppe 

6, fylket og nasjonalt. Skolen må umiddelbart iverksette et langsiktig utviklings- og strategiarbeid med 

tanke på hvordan man skal bruke elevundersøkelsen for å lage en bedre skole for alle elever i 

Kvænangen kommune. 

Elevundersøkelsen for skoleåret 2017/-18 er ikke blitt gjennomført i Kvænangen kommune. Dette er 

sterkt beklagelig da det blant annet medfører hull i datasettet. Det aller mest alvorlige er at 

elevundersøkelsen da ikke kan være et verktøy for å arbeide med et trygt og godt skolemiljø på skolen.  
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2.2.2. Mobbing på skolen (prosent) 

Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 

svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 

Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 

opplever å bli mobbet. 

 

Lokale mål 
På neste kvalitetsmelding må skolen ha bestemt hvilken poengscore de skal jobbe mot. 

  

 

 

 

Kvænangen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Kvænangen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Kvænangen har et så lite antall elever i utgangspunktet at på noen indikatorer vil ikke resultatene være 

synlig med tanke på personvern. Men siden det står * og ikke 0, betyr det at det er elever som blir 

mobbet. Det er ikke bra. 

 

2.2.3. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 

ganger i måneden eller oftere (prosent) 

Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 

mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 

skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 

ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 

mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 

elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
På neste kvalitetsmelding må skolen ha bestemt hvilken poengscore de skal jobbe mot. 

  

 

 

 

Kvænangen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Kvænangen har et så lite antall elever i utgangspunktet at på noen indikatorer vil ikke resultatene være 

synlig med tanke på personvern. Men siden det står * og ikke 0, betyr det at det er elever som blir 

mobbet. Det er ikke bra. 

 

2.2.4. Elevundersøkelsen deltakelse 

Skolen bør etterstrebe at alle elever deltar på og gjennomfører elevundersøkelsen. Det bør jobbes aktivt 

med at elevundersøkelsen implementeres som en naturlig del av skolen årshjul. Forberedelser til 

undersøkelsen er også viktig slik at alle elever er kjent med begreper som brukes i undersøkelsen. Det er 

også viktig at skolen jobber holdningsskapende med elevene angående viktigheten av undersøkelsen, og 

det er viktig at skole/hjem-samarbeidet fungerer tilfredsstillende i dette arbeidet. Sskoleeier vurderer det 

også som hensiktsmessig og viktig at elevundersøkelsen gjennomføres fra og med 5.klassetrinn. 

 

 

Lokale mål 
Innen neste kvalitetsmelding må skole ha nedfelte mål for gjennomføring av elevundersøkelsen. 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Skoleeier vurderer at oppsatt elevundersøkelse skal gjennomføres av alle elevene fra og med 5.trinn. 
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2.3. Resultater 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 

nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
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mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
På neste kvalitetsmelding må skolens egne mål komme fram og en tiltaksplan for hvordan man skal 
jobbe for å bedre resultatene. 

  

 

 

 

Kvænangen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene er som forventet. Flest på nivå 2, færre på nivå 1 og nivå 3. Målet bør være å flytte elever 

over fra nivå 2 til nivå 3. Samtidig som man jobber med at andelen på nivå 1 blir enda lavere. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 
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Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
På neste kvalitetsmelding må skolens egne mål komme fram og en tiltaksplan for hvordan man skal 
jobbe for å bedre resultatene. 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Som for 5.trinn ser vi at den største gruppen blir på midten. Ønsket er at flere kommer over på de 

øverste nivåene og færre på de laveste nivåene. 
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2.3.3. Antall fritatte og ikke deltatte elever nasjonale prøver 

Opplæringsloven, andre ledd, åpner for at elever kan fritas for deltakelse i de nasjonale prøvene, 

utvalgsprøver og undersøkelser (https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§2-4) . Det er to vilkår 

som oppstilles. Det første vilkåret er knyttet til visse elever, og dette gjelder: 

 de som mottar spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven. 

 grunnskoleelever som får særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 (…) 

Det andre vilkåret forutsetter at det er: 

 klart at prøven ikke vil ha mye å si for elevens opplæring. 

Det er etter dette ikke tilstrekkelig for fritak at eleven har spesialundervisning/individuell 

opplæringsplan. Det er en forutsetning for fritak at det er klart at prøven ikke vil ha mye å si for elevens 

opplæring.    

Selv om vilkårene for fritak foreligger vil eleven fortsatt ha  rett til å avlegge slike prøver dersom det er 

ønskelig. Det er elevens foresatte som avgjør dette. Etter at eleven har fylt 15 år vil det være eleven selv 

som avgjør dette. Dette betyr at det er rektor  på skolen som fatter begrunnet enkeltvedtak om fritak, 

ikke foreldre som avgjør det. Foreldre kan med dette påklage vedtaket og be om at NP gjennomføres, 

men rektor skal ikke fatte vedtak om fritak basert alene på at foreldre krever det eller basert alene på de 

to førststående kulepunkt ovenfor. 

Høy andel fritak kan påvirke prøveresultater, og det samme gjelder for de som ikke har deltatt. Det er 

også viktig at skole rapporterer riktig kategori, og skiller mellom de som har fritak og de som ikke har 

deltatt. 

 

 

Lokale mål 
Det skal være tungtveiende grunner for at elever skal fritas fra nasjonale prøver. 

  

 

 

 

https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§2-4
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Kvænangen kommune skoleeier | Fordelt på trinn | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

 

Skoleeiers egenvurdering 

I Kvænangen kommune har vi som mål at alle skal delta på nasjonale prøver. Dersom noen skal fritas er 

det viktig at det er gjort en grundig vurdering av det. Det er også viktig at de som eventuelt har fritak 

registreres på riktig måte, det samme gjelder for de som ikke har deltatt.  
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2.3.4. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
I neste kvalitetsmelding må skolen ha satt seg mål. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Det er viktig for skoleeier at gode karakterer blir en del av Kvænangen barne- og ungdomsskole sin 

praksis. Skolen må bestrebe seg høye karakterer ved at man setter høye krav og høye forventninger til 

elevene. Dette må kombineres med en god og helhetlig skole som fremmer læring på en god og 

dekkende måte. 

 

2.3.5. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
På neste kvalitetsmelding har skolen satt sine mål. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Utviklingen viser at det har vært et hopp i grunnskolepoeng for skoleåret 2017-2018. Det er bra. Da 

håper skoleeier at det er slik til neste år også. Samtidig er det viktig at slike «hopp» analyseres for å 

avdekke om det er noe målbevisst som gjøres riktig, eller om det er andre forhold som spiller inn. 

Analyser rettet mot tidligere gjennomføringer av nasjonale prøver kan også gjøres, og det må analyseres 

og diskuteres om det er noen eksamensfag som resulterer i slike hopp. Det bør uansett drøftes hva det 

er som har gjort resultatet så bra som ved siste gjennomføring, slik at man kan gjenskape gode 

resultater. 
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2.4. Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 

anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Skolen bør reflektere over og drøfte sammenhengen mellom gjennomførte kartleggingsprøver, 

nasjonale prøver og elevundersøkelse, og gjennomføring av videregående skole. 

  

 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Det er en sammenheng mellom hvilke resultater man har i grunnskolen og gjennomføringsgrad på VGO. 

Denne samamenhengen er tydelig allerede fra tidlige klassetrinn. Det vil si at gjennomføring og 

evaluering av kartleggingsprøver, nasjonale prøver, elevundersøkelsen m.m. er viktige måleindikatorer 

for hvordan elevene vil være rustet for å gjennomføre VGO. Dette betyr også at skolen har en særdeles 

viktig rolle i menneskers hverdag utover grunnskoleforløpet. Det må etableres gode overganger fra 

barnehage, og skolen må se sin rolle i å skape medborgere inn i all framtid. Skolen bør se hen til 

læreplanen generelle del, eventuelt begynne å jobbe med den vedtatte (men ikke iverksatte) 

overordnede delen allerede før den implementeres. Dette dokumentet sier noe om hvilke medborgere 

skolen skal bidra til å forme. 

Det foreligger ikke tall på gjennomføring av VGO for elever fra Kvænangen kommune, men det bør 

iverksettes systemer og rutiner som gjnnomfører målinger for dette. Det vil være viktig at skolen tar tak i 

disse målingene for å sikre at de gjør det som er mulig for at flest mulig elever skal nå sitt potensiale. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Skoleadministrasjonen har ikke etablert et system for oppfølging av skole. Dette er et lovkrav i 

opplæringslovens § 13.10, annet ledd, hvor "kommunen (...) skal ha eit forsvarleg system for vurdering 

av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte." Dette mangler i Kvænangen 

kommune. Systemer som skal sikre om krav oppfylles er fastsatte møtetidspunkt hvor agenda er fastsatt 

i henhold til et fastsatt årshjul. Dette omhandler for eksempel at nasjonale prøver skal gjennomføres til 

et visst tidspunkt, og at for-, underveis- og etterarbeid skal/kan være gjenstand for særskilt oppfølging. I 

tillegg finnes det digitale tjenester som skal bidra til at oppfølging skjer. Ett av disse er 13.10 fra Moava 

som sorterer ulike gjøremål i et årshjul, og ansvarliggjør de ulike roller for tiltaksoppfølging 

(http://www.1310.no/). Dette verktøyet kan utgjøre et sjumilssteg for Kvænangen kommune i ansvaret 

for å ha et forsvarlig system som skal sikre at opplæringsloven, med forskrifter, blir fulgt.  

Som ein del av oppfølgingsansvaret, jf. opplæringsloven §13-10, annet ledd, "skal det utarbeidast ein 

årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 

kommunestyret(...)." Denne rapporten er en slik melding, som for øvrig ikke er drøftet av skoleeier de 

siste 5-6 år. Framleggelse av denne meldinga må skje årlig, og det vurderes som naturlig at denne skjer 

på høsten etter at skoleåret er avsluttet. Denne rapporten skal omhandle kvaliteten i skolen i 

Kvænangen, og er dermed en kvalitetsmelding både i navn og innhold. Inkludert i denne meldinga skal 

skole redegjøre for hvordan de systematisk jobber i skole med oppfølging av kartleggingsresultater, 

nasjonale prøver og elevundersøkelser, og hvordan disse sees i sammenheng med hverandre og ev. 

andre undersøkelser som f.eks. Ung data, Foreldreundersøkelsen og andre aktuelle undersøkelser. 

 

 

  

http://www.1310.no/
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4. Konklusjon 
Det var 119 elever i skolen i Kvænangen skoleåret 2017-2018. Statistikk fra de fire siste år viser årlig 

nedgang i elevtallet. Både lærertettheten og kostnaden pr elev i grunnskolen i Kvænangen er høy. Dette 

er faktorer man bør forvente gir positive resultater i nasjonale prøver og karakterer. Det må også 

forventes at denne tettheten og kostnaden gir positive utslag i blant annet trivsel på skolen. 

Elevundersøkelsen er i så måte et viktig måleverktøy for hvordan tilstanden er i skolen, og det er et 

viktig verktøy som skole må legge til rette for gjennomføres på et skikkelig vis. Elevundersøkelsen for 

skoleåret 2017-2018 er beklageligvis ikke gjennomført. Det forventes at dette er forhold som blir fulgt 

opp riktig for framtida. Det forventes at skolen jobber systematisk med gjennomføring og oppfølging av 

elevundersøkelsen slik at det blir et viktig måle- og arbeidsverktøy for å alltid kunne bedre 

hvordan tilstanden i skolen er. Trivsel, medvirkning, demokrati og trygghet er blant nøkkelordene som 

danner grunnlaget for god læring. Slik kan elevundersøkelsen bidra til å belyse skolens tilstand, og 

dermed være en naturlig del av skolens kvalitetssystem sammen med andre målinger og resultater.    

Skoleeier vurderer det dithen at skolen i Kvænangen ikke har tradisjon for å vurdere resultater av 

nasjonale prøver på systemnivå. Det vil si at vurderinger av nasjonale prøver er prisgitt den individuelle 

vurderinga fra for eksempel faglærer. Skolen bør innarbeide systemer og rutiner for oppfølging av 

nasjonale prøver, og det bør jobbes med at nasjonale prøveresultater er et samhandlingsprosjekt mellom 

alle tilsatte på skolen. Slik sett er det viktig å ha en felles forståelse for at nasjonale prøver måler 

grunnleggende ferdigheter, og grunnleggende ferdigheter er noe man utøver i alle fag. Det vil for 

eksempel si at lesing som grunnleggende ferdighet omhandler lesing ikke bare i norsk, men også i alle 

andre fag. Nasjonale prøver er derfor et felles samhandlingsansvar på skolen, og ikke et ansvar som 

tilligger faglærer i norsk, eller de spesifikke skoletrinn som gjennomfører nasjonale prøver. 

Skoleadministrasjonen har ikke etablert gode nok systemer for oppfølging av skole. Dette er et lovpålagt 

krav som må etableres snarest. Dette skal blant annet sikre oppfølging av at skolen gjør det som 

forventes og den gjør hva som er lovpålagt. Herunder skal det følge opp at skolen gjennomfører for 

eksempel elevundersøkelsen. Et system for oppfølging vil også medføre at skolen drives mindre autonomt 

enn hva tilfellet er, og det vil sikre at alle ledd, aktører og roller gjør hva som forventes av akkurat den 

rollen. Dette forutsetter en endringsvilje og -kompetanse hos alle aktører til å gradvis tilpasse seg en 

overgang til en hverdag hvor administrativ skoleeier er en mer synlig, spørrende og tilstedeværende 

aktør i forvaltninga av skolen i Kvænangen kommune.  
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Kommunestruktur:

Kvænangen kommune ligger i Nord Troms. Den grenser mot Loppa i nord, Alta i øst,

Kautokeino i sør, Nordreisa i sørvest, og Skjervøy i vest. l 233 innbyggere (2017) , både

nordmenn, samer og kvener. Utfordringer når det gjelder ubalanse i alderssammensetningen i

kommunen. Uttalt mål å øke barnetallet.

Store spenninger lokalpolitisk og mellom politisk og administrativt nivå i kommunen.

Nytilsatt oppvekstleder fra 01 .Ol .18 med flere ansvarsområder.

Skolestruktur:

Etter at Kj ækan skole ble lagt ned i 2017 er det nå en skole i kommunen. Kvænangen barne

og ungdomssskole (KVBU) med 110 elever fra 2017/2018. 80-90 % av elevene er avhengig

av skyss. Det er en barnehage, lokalisert med avd. på to ulike plasser. Full barnehage med 50

barn.

Det bygges nå ny skole i Burfjord, den gamle er revet. Fram til 2019 drives skolen i

midlertidige lokaler på tre ulike steder. Noe avstander, men felles møterom /personalrom.

Krever mye organisering og kreative løsninger. Lite areal til deling og møtevirksomhet.

Skolen er fulldelt.

Gratis SFO til bussen går (40 elever, ca. 7 timer per uke). 28 lærere, 22 årsverk  -  mange

delstillinger , 25-80 %. Dette er en utfordring i organisering av møtevirksomhet. Stabilt og

"satt" personale, høy gjennomsnittsalder. Mange med lang fartstid og lite motivasjon for

endring og utvikling av skolen.

Skolen har fått styrket ledelsesressurs pga mangel på etatsleder. Rektor og 3 inspektører, 9

assistenter (6 årsverk).



Skoleeier — utvikling og drift:

Det mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen i Kvænangen. Det er

ikke etablert et kvalitetssystem for skolen i tråd med  §  13.10. Det er ikke levert

tilstandsrapport (kvalitetsmelding) på flere år. Det akademiske nivå i bygda betegnes som

svakt med en svak kultur for utdanning og skole. Varierte resultater på NP de siste årene (se

ovenfor) og også på eksamen. Høye grunnskolepoeng. Høy ressursbruk til elever med

særskilte behov.  (100  timer  — 3-4 lærerårsverk). 12,7% av elevene har vedtak om

spesialundervisning.

Over enhetsnivå er det fram til i dag tilsatt etatsleder med ansvar for alle kommunale tjenester
innen oppvekst og kultur. Det signaliseres et behov for en helhetlig gjennomgang av etaten.

Dette inkluderer en analyse av bemanning og ressursfordeling. Det som gjør en. slik analyse

utfordrende er blant annet den uoversiktlige situasj onen ved KVBU. Skolen er som nevnt

revet, og per nå foregår undervisning på ulike lokaliteter. Et annet forstyrrende element er at

samarbeidsklima mellom Sentraladministrasjon og politisk ledelse er særdeles betent.

Nå har kommunen fra 08.18 omdisponert midler fra kultur og idrett til å tilsette skolefaglig

rådgiver i 40% stilling. Dette er samme person som også skal arbeide med prosjektering av

inventar og uteområder tilknyttet den nye skolen. Dette vil forhåpentligvis avhjelpe

situasjonen noe hva angår det skolefaglige innenfor etaten på sikt. Ressurssituasjoiien er

imidlertid fortsatt utfordrende.

Det overordnede behovet på komrnunenivå er støtte og veiledning på planarbeid for skoledrift

og utvikling,- som grunnlag for en tettere samhandling mellom skoleeier og skole og som

grunnlag for vurdering av kvalitet i skolen inklusiv tilstandsrapport / kvalitetsmelding.

Skolens behov:

Etter oppstartsmøtet ba OO-teamet skolen om å identifisere et skolefaglig utviklingsområde

som gjenstand for veiledningen samt en strategi / metodikk for å utvikle dette området.

Tilbakemelding til OO-team (vedlegg) setter søkelys på læringsmål som stikkord. Skolen har

etablert en utviklingsgruppe og det fremkommer at skolen tidligere har jobbet med vurdering

for læring. Dette arbeidet stoppet opp, og de ønsker selv å arbeide mer målrettet med

oppfølging av den faglige progresjon hos elevene. De ønsker å skape en felles plattform for

vurderingsarbeidet, vurderingspraksiser, arbeidsmåter og måloppnåelse.

OO-team ga sin tilbakemelding på skolens første utkast til utviklingsplan og mottok like før

sommerferien en oppdater versj on som grunnlag for det videre utviklingsarbeidet.

Skolen har etablert kontakt med oppvekstnettverket i Nord Troms og ser også UiT som en

aktør i det videre kvalitetsarbeidet.

Vår vurdering:

Det må utvikles en bærekraftig struktur, et rammeverk for utviklingen av skolen i

Kvænangen. Kommunen har behov for et tydelig og forpliktende planverk som henger

sammen med kommuneplanverket og som er forankret i gjeldende sentraler forskrifter/

læreplan. Det bør snarest utarbeides en utviklingsplan/kvalitetsplan for skoleområdet i



kommunen som kan benyttes i utarbeidelsen av en mal for en årlig tilstandsrapport. På

skoleeiernivå vil dette danne grunnlaget for den videre veiledningsprosessen fra OO-teamets

side.

Vi ser uklare roller og forventninger på de ulike nivå. Skolen har utviklet en autonom rolle

uten skoleeiers innblanding som gjør det uklart hvem som gjør hva. Et nøkkelgrep for en

målrettet utviklingsprosess på skolen vil følgelig være en tydelig forankring av arbeidet i

skolens personale slik at arbeidet ikke bare blir noe ledelsen/ utviklingsgruppa steller med.

Dette kan gjøres innenfor rammen av det utviklingstema skolen har valgt. Sentrale stikkord

blir derfor å utvikle samhandling mellom skoleeier / skole, utvikle en kultur for ledelse og en

kultur for læring som er framtidsrettet i møte med nye krav i skolen (fagfornyelsen).

Vår vurdering er at vårt team samlet sett besitter den kompetanse og kapasitet som den

forestående prosess krever. Vi har ulike erfaringsbakgrunn og et sett med erfaringer som vi

mener, komplettert med de kontakter kommunen allerede har, vil kunne bidra til et riktig og

viktig løft for skoleutviklingen i kommunen.

Vår konklusjon er derfor så langt at kommunen har et stort behov for veiledning og

oppfølging med et eksternt blikk. Dette behovet vil kommunen sannsynligvis hai lang tid

framover. Skoleeier reiser i vedlagte notat spørsmålet om hvilken effekt veiledning fra

oppfølgingsordningen vil ha gitt den krevende ressurssituasj onen og det faktum at skolen

drives i midlertidige lokaler. Denne problemstillingen har vært drøftet også i møter med

veilederteamet. Vår vurdering er at det er mange og viktige områder for utvikling av skolen

som ligger foran kommunen. En systematisk veiledningsprosess vil, i tillegg til de

utviklingsområdene som er skissert i vedlagte planer, kunne bidra til å planlegge og forberede

seg til innflytting i nytt bygg. Det er ikke bare fysiske rammer, inventar og utstyr som skal på

plass i et nytt bygg,- vel så viktig er det å tenke og forberede pedagogisk utvikling inn i nytt

bygg. Nettopp fordi skoleeier nivået er så svakt, er det viktig for skolen å få et blikk utenfra.

Det veiledningsgrunnlaget som nå foreligger fra skolen og fra skoleeier danner derfor et godt

grunnlag for en første fase og veilederteamet ser fram til de spennende prosessene som ligger

foran som en kvalitetsutvikling på skoleområdet i Kvænangen kommune som sikrer elevenes

læringsutbytte.

15.08.2018

OO-team Kvænangen

Eva S, Eva H, John

Vedlegg:

Utviklingsplan skole 0618

Tilbakemelding fra OO-team 180619

Revidert utviklingsplan skole

Notat skoleeier 0818



Utdanningsdirektoratets veiledningsteam/oppfølgingsordningen

PLAN LEGGINGSMAL

SKOLE: Kvænangen barne- og ungdomsskole

TEMA/SATSNINGSOMRÃDE 1:
Tydelige læringsmål, synlig for elevene.

TEMA/sATsmNGsoMRÅoE 2:
Vurdering av muntlig aktivitet. «Den stille eleven». Vurderingskriterier.

MÅL FOR TEMA 1:
Eleven skal vite hva målet er- dette  skal synliggjøres både for elever og foresatte på arbeidsplan og

ved oppstart  tema /time.
Elevene og foresatte skal forstå  målene  på  ukeplanen/arbeidsplanen ved å være delaktig i

utforming/gjennomgang ved  oppstart tema.
Elevene skal  bruke  målene  aktivt  ved  at  faglærere stadig referer  til disse (underveisvurdering) og

synliggjør dem ved evaluering tema.

Synliggjøre skolens mål/visjoner og elevarbeider  i  «det offentlige rom/sos.media».

MAL Fon TEMA 2:
Vi skal vurdere muntlig aktivitet på  bredt grunnlag/ ulike måter å vurdere muntlig aktivitet  på: kurs
ansatte UH 16. eller 17. aug -jfr  bestilling Astrid  Berg.

De stille elevene skal bli  mer  aktiv muntlig ved å  få  tilpassa og relevante oppgaver.

Rammene  for  muntlig aktivitet skal være trygge: Lærerne opptre støttende og klassen øve på positiv
respons  på  elevframføringer- elevene skal merke de blir «tatt»  på  alvor ved positive tilbakemeldinger

i  timen  f.eks øve framføring/foredrag/PP samt høytlesning og muntlige tester.

HVA SKAL VÆRE ENDRINGENE FOR ELEVENE: Bevisste lærere som gir tydelig signaler/mål. Bedre
gjennomgang av læringsmål og vurderíngskriterier:  -  ved at elevene opplever engasjerte og mer

forutsigbar avvikling time/tema  -  herunder drøfte hvordan synliggjøre elevresultater  -  både internt

og på  sos. medier :
Økt forståelse  for  læringsmål og vurderingskriterier  -  ved stadig «repetisjon» om læringsmål  for

temaet/underveisvurdering.
Mål  på  ukeplan/arbeidsplan  for  alle klassene  -  arbeidsplan utarbeides og implementeres før høstferie
-18.

Vise til mål i begynnelsen og slutten av timen (uka).
Trygge rammer  for  muntlig aktivitet  -  se mål tema  2  samt gode og gjentakne fagsa mtaler.

Mer fokus  på  varierte muntlig aktivitet  (  like viktig som skriftlig aktivitet):

—  personalet drøfte og oppsummere dette jevnlig på  trinnmøter: parsamtaler, foredrag, PP,

diskusjoner/sa mtaler og høytlesing.
Ved at elevene opplever delaktige foresatte: involverer  FAU, ved deltakelse arrangement, turer og

ekskursjoner,

Hvorfor: skape motiverte elever og bedre samhandling skole-hjem (to veis kommunikasjon)
Hvordan: bruk av sos.media/Visma flyt skole, Share point, FB  og fast dagsorden

foreldresamtaler/konferansetimer. Det kan også anvendes «små lekser» til foresatte (f.ks. bekrefte

beskjeder/forespørsler fra skolen)

HVA  SKAL  DU SE ETTER FOR  Å  SE OM ENDRINGEN HAR SKJEDD:

Særlig for tema1:
Bedre resultater: målbar positiv endring f.eks.  nasjonale prøver, tentamener og eksamen: bevisst

drøfte og bruke kartleggingsprøver og andre gitte skriftlige og muntlige tester/prøver.

Motiverte elever (vilje og interesse for læringl- være forberedt og øve  på  det som «forventes» av
dem /pirre nysgjerrigheten- stille  krav.



Målene  er  synlige- elevene forberedt til temaene mht til materiell og større

engasjement/nysgjerrighet fra elevenes side .

Særlig for tema 2:

Får alle elevene til å være muntlig aktiv? Tryggere elever og bedre klassemiljø -merkbar større (flere

deltar) muntlig aktivitet i timene.

Få tilbakemelding fra foresatte og elever - Trinnmøtenes dagsorden: ved at kontaktlærere har
utarbeidet gode [forutsigbare konferansetimer samt internt drøfte og evaluere endringer  i  elevenes

utvikling (pos som neg). I dialog med foresatte utvikle uke-/arbeidsplaner som ivaretar gjensidig info.

NB Utviklingsgruppa på skolen tenker Veilederkorpset kan bistå «spissing»/ redigering av skisserte

tiltak: hva kan være felles kjennetegn og evt separate (jfr de  2  satsingsområder)

HVA SKAL VÆRE  ENDRINGER  FOR  LÆRERNE - mer vekt på VFL/læringsmål og muntlig aktivitet  -  ved at

ledelsen vektlegger/organiserer intern og ekstern tid og rom og leder utviklingsarbeidet - særlig

organiseringa av:

Systematisk erfaringsdeling. Drøfte: hva er forståelige mål? Hva er muntlig aktivitet? ldebank for

muntlig aktivitet -jfr bestilling veiledning/kurs.

Synliggjøre mål, både på ukeplan/arbeidsplan og i timer.

Skal skape trygge relasjoner og faste rammer for muntlig aktivitet- ved at det utvikles

pos.læringsmiljø, gode relasjon med elevene, sjekke sos./klassemiljø ved undersøkelser  (VAAR,
soskartlegging mm). Videre øve /»lekser» samt erfaringsdeling på trinnmøter (utvilk.gr lager

dagsorden)

Variere måter å vurdere muntlig aktivitet - systematisk oppfølging fra UH/Astrid Berg.

Vår undervisning skal være praktisk, relevant, utfordrende og variert: ved å ta i bruk nærområde og

lokalt næringsliv/organisasjoner og aktiv bruk av ekskursjonsplanen.

Klare forhåndsbestemt vurderingsform etter hvert tema/emne: gjerne avklart med elevene

(elevmedvirkning)

Forpliktende oppfølging satsningsområder på trinnmøter

Øve vurdering -jfr råd/veiledning Veilederkorps/UH: faste tema på trinnmøtene - VFL

HVA  SKAL VÆRE ENDRINGER FOR LEDELSEN

Tydelig /klar styring av utviklingsarbeidet: oppfølging regelmessig/ faste møter: bestemme

dagsorden ut fra satsningsområdene

Bruke eksterne samarbeidspartnere  /  UH Neilederkorps: viser til avtaler

Samle flest mulig/alle til deltakelse i utviklingsarbeidet: ved å org. fellesmøter og trinnmøter med

forpliktende og forutsigbart (i samarbeid med fagforeningene)

Skape forutsigbarhet/ milepæler for skoleåret (årshjul): sammen med Veilederkorps og Nord-Tr

nettverk følge opp /skape framdrift i utviklingsarbeidet

HVA SKAL  VÆRE ENDRINGENE  FOR  INNHOLDET  I  UNDERVlSNINGEN:
Praktisk, variert og relevant - i «alle» sammenhenger: hele personalet være bevisst sin «egen

praksis»: Iærerstaben/ansatte systematisk ta i bruk vedtatt endringer (særlig systematiske
evalueringer av framdrift i forhold til vedtatte satsningsområder) for å gjøre undervisninga tilpassa og

hente ut læringspotensialet hos elevene.

Forpliktende erfaringsdeling -involvere assistentene i arbeidet med elevene (bevisst bruk av

arbeidsplan): Opplegg og bistand eksterne parter godt forankra i personalet: alle klar! (jfr

medarbeidersamtaler og felles oppsummering 11/6 -18 - se intern mail). Bevisst bruk av planlagt

møtetid og møteplan. Arbeidsplanen skal gjøre elevene i stand til å  PLENLEGGE sitt arbeid bedre

(ansvar for egen læring/(lekser), samt gjøre vikarer bedre istand til å følge opp planlagt undervisning.

Mer tilpassa innhold i undervisninga - aktiv bruk av arbeidsplan: dette utarbeides på trinnmøter tidlig

h-18. Foresatte brukes som referanse.

Kompetansebehov: VFL (oppfrisking), delings- og endringskompetanse.

Gjennomført komp: VFL, klasseledelse og lesing + (påbegynt skriving)

NB - Utvikl.gr ønsker mer drøfting med 00 teamet omkring EDRING INNHOLD  I  UNDERVISNINGA.



TIDSPLAN

TIDSPLAN: (sett inn tiltakene på forrige ark  i  nummer-rekkefølge)

o  Juni  -18/ u  24-25: forankring i personalet/ bestilling Veilederkorps og Utviklingsveileder

0  ENDRING -jfr skriv fra Marit Johnsen UiT: Etter avtale (egen planl.dag)?: Utviklingsveileder bistår
med 3-4t «kurs» omkring vurderingsformer: spes. med henblikk «hvordan nå/fange opp» elever som

deltar lite («9tille» elever), hvordan øve på dette/ involvere spes assistentene i vurderingsarbeidet

Aug u 33: utarbeide årshjul og møteplan

Aug. u 35: møte/besøk Veilederkorps: avklare videre oppfølging
Nov. u 47 (en av planl.dagene): møte Veilederkorps: hvor er vi pr dato -justere opplegg

Jan -19 u 2: Intern evaluering - videre oppfølging. Bistand Utviklingsveileder?

NB! Viser  til mail fra 00  team:  Vi blir IKKE  å  ha kurs  VFL  på plandagene i aug. Dersom vi skal legge dette inn,

må andre eksterne bistå oss. Ellers har vi avtale om at dette må tilbys så tidlig som mulig h-18

MOTIVERING/INITIERING  FOR  SATSNINGSOMRÃDET

HVA/TILTAK FOR  HVEM

(DU1-l>UDl\Jl-I

KOMPETANSEUTVIKLING INNENFOR  SATSNINGSOMRÅDET

HVA/TILTAK FOR  HVEM

IMPLEMENTERING  AV  SATSNINGSOMRÅDET

HVA/TILTAK FOR  HVEM

13
14

15

16

17

HVORDANI
ARBEIDSMÅTE

HVORDANI
ARBEIDSMÅTE

HVORDANI
ARBEIDSMÅTE

HVOR/
ARENA

HVOR/
ARENA

HVOR/
ARENA



Notat

Dato: 19.06.2018

Til: Kvænangen barne og ungdomsskole v/ rektor

Fra: OO-team  /  Veilederkorps

Tema: Tilbakemelding på plan for skoleutvikling

Hei, vi takker for tilsendt plan,- her har dere jobba godt. Godt utgangspunkt for videre arbeid,- dere

har tatt på alvor viktigheten av å gå de små skritt i utviklingsarbeidet. Her kommer noen innspill fra

oss til de ulike elementene i planen og som vi ber dere innarbeide i det felles planutkastet som

skoleeier skal sende til oss innen 05.08.

Tema/satsingsområde:

0 Flott, god avgrensing. Temaene kommuniserer også til eksterne parter (f.eks foresatte).

Mål:

0 Konkrete mål for tema 1, kan måles. Hvilke mål må settes for lærerne for at de skisserte mål

skal oppnås?

0  OK  mål for tema  2, noe mer krevende å måle muligens? Hvordan måler vi muntlig aktivitet ?

Trygghet?

Endringene for elevene:

0 På dette punktet blandes endringer for elever, lærere og foreldre. Hvordan rendyrke

elevperspektivet? Kan det kan være lettere hvis alle punktene starter med Elevene skal

se/oppleve/få....?

o  «Mål på ukeplan/arbeidsplan for alle klassene» er et konkret eksempel på endring for

elevene. Skal det være mål i alle fag på ukeplanen? Velge ut noen fag? Øke etter hvert?

0 Hvordan skaper lærerne «Trygge rammer for muntlig aktivitet»? Konkretisering av aktivitet

(sjekk rammeverk for grunnleggende ferdigheter og kjernelementene i Fagfornyelsen  )

0 Konkrete forslag til «varierte muntlige aktiviteter» ??

0 Foresatte mer delaktig. Hvorfor og hvordan ???

Kjennetegn på endringer for elevene  -  hva skal du se etter:

0 Kan bedre resultater automatisk relateres til skisserte endringer? Hva er kjennetegnet på

«bedre resultater»

0 Hvordan måle elevenes motivasjon  -  vilje, interesse?

0 Gjelder alle kjennetegnene begge områdene som er skissert? Er kjennetegnene på endringer

like for områdene? Bør det utarbeides kjennetegn for hvert område? Noen felles

kjennetegn?

0 Hva Ønskes det tilbakemelding på fra foresatte ? Fra elever ?

Endringer for lærerne:

0 Hvordan skal lærerne merke (endringer) at ledelsen har en tydelig/klar styring av

utviklingsarbeidet?

0 Har lærerne en felles oppfatning av «vurdering for læring «?

0 Hvordan skape trygge relasjoner og gode rammer for muntlig aktivitet ? Konkretisering



Endringer for ledelsen:

Greie punkter , men må utarbeides/ konkretiseres

Endringi innholdet  i  undervisningen:

Er forventningene til forbedret/endret praksis kjent for alle ansatte? Hvordan er dette ev.

synliggjort?

Forankring? Forpiiktelse? Motstand?

Hvilke verktøy er tenkt brukt i arbeidet med å følge opp endringer i

innholdet/erfaringsdeling?

Hva er arbeidsplanens funksjon? Hva innebærer «aktiv bruk av arbeidsplan»?

Hvilke kompetansebehov mener skolen å ha for å kunne oppfylle intensjonene i planen ?

Tidsplan:

OO teamet forutsetter at det er Astrid Berg (utviklingsveileder) dere inviterer/ henter inn

som kursholder på planleggingsdagene i august. Ber om rask tilbakemelding dersom dette

ikke stemmer og dere evt ønsker bistand fra OO teamet.

Generelt:

Alt ialt et godt utgangspunkt for veiledning©

Kan det være en ide å sette fokus på «kjennetegn på god praksis» under den neste

veiledningen i uke 35.? Kanskje også implementeringsutfordringer kan være et viktig og riktig

tema ?

Vi retter i et av punktene ovenfor oppmerksomheten på komgetansebehovet som skolen /

kommunen mener å ha i forhold til det videre utviklingsarbeidet. Udir ber om en

tilbakemelding særlig på dette punktet medio august og vi har bedt skoleeier gi oss innspill

på dette innen 05.08. Så bearbeider vi dette og legger en nærmere plan for det videre

veiledningsarbeidet. Regner med at dere har dialogen med Alf Bjørnar,- så ser vi fram til å

treffes både i uke 35 og på samlingen i Oslo 12 & 13.09.

Men først,- en riktig god sommer til dere

Mvh

OO-team

Eva, Eva,John



Kvænangen kommune

Oppvekst og kultur

John Askeland

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato

2018/26-2 1903/2018 A00 07.08.2018

Status og veien videre  -  tilbakemelding til veilederkorpset

Innledning

Kvænangen har siden januar 2018 vært en del av Utdanningsdirektoratets oppfølgingsordning. Vi

har en avtale om veiledning gjennom veilederkorpset, som vi har møtt to ganger i løpet av

vårhalvåret. Det første møtet var et oppstartsmøte hvor Kvænangen kommune var representert

med både politisk og administrativ skoleeier, skoleledelse og tillitsvalgte. Det andre møtet var i

all hovedsak rettet mot skole og skoleledelse hvor veilederkorpset blant annet fikk møtet skolens

personell. Både administrativ skoleeier og skoleledelse har hatt jevnlig kontakt med

veilederkorpset utenom disse møtene. Innledningsvis er det derfor viktig å påpeke at arbeidet og

dialogen er i gang, samtidig som notatet vil fokusere status og tilstand og veien videre. Notatet er

hovedsakelig todelt hvor skole og skoleeier utgjør hver sin del.

Skolen

Skolen har jobbet aktivt med hvilke satsningsområder man ønsker veiledning på (se vedlegg). De

har brukt UDIR sin planleggingsmal for å konkretisere fokusområder. Skolen rapporterer til

skoleeier at de har involvert ansatte i sitt arbeid, og de har nedsatt en utviklingsgruppe som i

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 0

Kommunehuset, Garu 8 Kommunehuset, Gargu 8

9161 BURFJ ORD

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.n Organisasjonsnr: 940331 102
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denne fasen har planlagt og diskutert satsningsområder og framdrift. Utover dette har skoleeiers

administrasjon i luten grad hatt kapasitet til å delta i arbeidet. Skolen er i en prosess hvor

skoleeier sin vurdering er at man kan oppnå en god og målrettet veiledning om man klarer

forankre veiledninga godt nok i hele personalalet. Skolen drives pr i dag i midlertidighet da nye

skole er under oppføring. Uteområdet er uoversiktlig og undervisninga foregår tilnærmet i baser.

Ansatte på skolen uttrykker at hverdagen er utfordrende. Ny skole skal være klar til oppstart først

fra august 2019. Inntil da vil skolen ha midlertidige lokaler og uteområder. Inntil nye lokaler skal

tas i bruk er det viktig å starte en prosess med å identifisere og velge ut noen praksiser som man

kan bli værende igjen i den gamle skolen, og heller lage nye rutiner og praksiser man vil ha med

seg inn i den nys skolen. Skoleeier mener derfor at skolens forutsetninger og rammer for å motta

veiledning er til stede. Ressurstilgangen internt på skolen vurderes som god.

Skoleeier

Skoleeiers administrasjon består av etatsleder. Denne er etatsleder for oppvekst og kultur.

Etatsleder ble tilsatt l.januar 2018, og har brukt vårhalvåret til å skaffe oversikt over etaten og

kommunen. Situasjonen i kommunen er krevende, og det er mange tjenesteområder som krever

oppfølging. Etatsleders vurdering er at den interne ressurstilgangen på etaten er utfordrende, og

slik vårhalvåret har forløpt seg er ikke etatsleder alene i stand til å håndtere alle oppgaver som

forventes håndtert. Imidlertid har folkevalgte samtykket til å ompostere lønnsmidler fra

kulturkonsulent til skolefaglig rådgiver, og fra l.august er skolefaglig rådgiver tilsatt i 40%

midlertidig stilling. Skoleeiers administrasjon ser det som nødvendig å være mer synlig,

deltagende og styrende i skolen i Kvænangen, og håpet er at vi med tilsetning av skolefaglig

rådgiver i 40% stilling kan gjøre dette mulig. Etatsleder vil imidlertid påpeke at nevnte tiltak

anses som et lite og marginalt tiltak, og det råder usikkerhet om dette er et tilstrekkelig tiltak for å

sette administrasjonen i stand til å ivareta oppgaver som ønskelig og påkrevd. Etatsleder vil også

påpeke at tilsetning av skolefaglig rådgiver betyr Vakant stilling innenfor kultur og idrett, noe

som betyr at den totale jobben som bør gjøres innenfor etaten som helhet er den samme og

fordelt på likt antall personer som tidligere. Etatsleder vil i fortsettelsen jobbe for å styrke

administrasjonen med mål om å bli styringsdyktig.

Skoleeiers administrasjon har muligens en så krevende, uforutsigbar og utfordrende hverdag at

veiledning potensielt kan være effektløs. Et mål med veiledning er at den skal skape varige

endringer/praksiser, som igjen skal revideres og justeres ved behov. Endringer er slik sett

dynamiske. Slik sett ville det mest optimale vært å sementere en satsning når administrasjonens
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hverdag stabiliserer seg, både ressurs- og innholdsmessig. Likevel ser etatsleder potensialet for å

motta veiledning innenfor kommunens oppfølgingsansvar tilknyttet tilstandsrapport for

grunnskolen. Denne har ikke vært lagt fram for kommunestyret de siste fem, seks år. Etatsleder

vurderer at tilstandsrapporten kan bidra til å bedre dialogen mellom spesielt de folkevalgte og

kommunens administrasjon. Opplæringslovens  §  13-10 sier noe om hva innholdet i

tilstandsrapporten skal være, mens UDIR har tallgenerator for tilstandsrapportering. Vi ønsker å

gjøre noen begrunnede valg for hvordan tilstandsrapporten skal være i vår kommune, samt

nedfelle rutiner for rapportering slik at tilstandsrapporten framlegges og diskuteres hvert år iht.

gjeldende lovverk.

T ilstan dsrapporterin g

BAKGRUNN Opplæringslovens  §  13-10, annet ledd:

«Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast

ein årleg rapport om tilstanden igrunnskoleopplæringa

og den vidaregåande opplæringa, knytt til

/æringsresu/tat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege

rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret

(...).»

HVORFOR Kommunestyret er ikke framlagt tilstandsrapport for grunnskolen de

siste fem, seks år.

HVA BØR GJØRES o Utarbeide mal for tilstandsrapportering i  Kvænangen kommune.
o Skriftliggjøring av rutiner slik at rapportering ikke blir

personavhengig.

MÅLSETNING o Oppfylle lovkrav om årlig tilstandsrapportering iht. opplæringsloven
§  13-10, annet ledd.

o Bedre kommunikasjonen mellom kommunens folkevalgte,

administrasjonen og grunnskole.

o Sikre at de folkevalgte er forelagt relevante opplysninger om

skolens tilstand.
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Med Vennlig hilsen

Alf Bjørnar Eriksen

Direkte innvalg: 902 96 758

e-post: alf.eriksen@kvanangen.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg

1  Plan for utviklingsarbeid KVBU

Kopi til:

Liss Heitmann

Valter Olsen
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Nordfjeldske Kontroll AS

Org. nr. 998 530 652  MVA
Aktiv  i  20  år

Til

Kvænangen kommune

Rådhuset

9 1 6 1 Burfj ord
Inderøy, den 14. juni 2018

Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll  AS  har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs, skj enke og

røykekontroller i Kvænangen kommune i perioden juni 201 8. Tilsyn jf. norsk

tobakkssalgsregister er utført.

Alvorlige brudd på alkoholloven, så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller

salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs

og skjenketidene er overholdt.

Salg: Coop Burfjord, lettøl stod uheldig sammen med alkohol. Lettøl er ikke definert som øl,

og skal følgelig ikke stå sammen med øl. IK-perrnen er mangelfull, ansatte må signere for

mottatt opplæring innen alkoholloven.

Sørstraumen Handel, forenklet utdrag fra alkoholloven/kommunal forskrift bør ligge i IK-

pennen. I tillegg skal ansattes signatur for mottatt opplæring ligge i perrnen.

Skjenking: merknader er ikke gjort.

Vi viser til vedlagte rapport for ytterligere detalj er.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasj onene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,

aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafé kontra pub/diskotek.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen

Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 771603

QZV ®  r  f Kontrollør IDNR: 771607

Thor Olaf y e

Nordfjeldske Kontroll AS, Ásavegen 98, 7670 Inderøy. Mobil:  47  62 82 60

E-post: nordfieldske.k0ntr0ll@0nline.no

th0lmyhr@0nline.n0



Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: .... ................................................... .. Dato: .... ............................... ..

Adresse: ..... i Klokkeslett: .... ............................... ..

Styrer: ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, __ Salgsstedets åpningstid: ................ ..
.ø

 

 Stedfortreder: ,_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Kontrollforrn anonym: .... ............................. ..
’\ ,

Salgsstedets Kontrollens varighet: ............... ..

ÉÉÉÉÉÉTfÅ0iCD $lfifl&^&@V/ mamma kudflkhkéákkí .......... -

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? Kolzmunelns

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? e S:::lp år
. a  :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? Bevimngshavm

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3-Mad:
Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'
06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri /alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-systein?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? å I

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriflen (08.06.05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Uäääflfifiäflflflflfl

ÉUUUUUU

Kommentar:

. . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . .. .. ..

Kontrollør legitimerte seg for: Áébi%ø7gíflfk/f- Kontrollørs  IDNR:

Oppdatert 21.01.13

www.fagtrykk.no



Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: ............................................................... .. Dato: ...... ............................. ..

Adresse: ....................................................... .. Klokkeslett: ................................... ..

Styrer: ............................................................ .. Salgsstedets åpningstid: ........... ..

c f” A '  g F‘ in-

Stedfortreder: ____ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Kontrollfonn anonym: ..... ........................... ..

Salgsstedets Kontrollens varighet: ............ ..
ansvarshavende
vedkontrollen: ................................... ..; ............. ..- ....... .; . . . . . . .... i Kommune: ....... .. 

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? K°r1:‘m““°l“S
e sem

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? 2  blp :r
. a  :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? Bevmingshavers

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? Cksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3-bl2d=
Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'
06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille melloni alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

eksemplar

EEDEEDEE ä' DECIDE ä

CIDEDEJIEDD

 *
Rapporten  anses med  dettefor  mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen  to  uker

iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 
..............
...........

........
   

    

....................................................................................................................................................................................................................................................................... ..

Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske Kontroll AS

    

7282 Bogøyvær
Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:
, p q i . _'_ .

............................................. ._ ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ._
I - _: ' L  "

Adresse: ....................................................... ..... ........................................ .. Klokkeslett: .... .......................................... ..

Styrer: ..... ............................................... .. Salgsstedets åpningstid: ..... .............. ..

Stedfortreder: ____ ____________________ __ Kontrollfonn anonym: ...... .......................... ..

Salgsstedets Kontrollens varighet: ..... ..
ansvarshavende ~. f .í -  _, f,  f  _  f,
ved kontrollen: ....... ............................................... .. Kommune: ............. ..

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? IE K°rl‘:m““e1“s

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? M e S::1lp:r
. a  :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? IE] Bevillingshavers

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? [Kl eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3-bladi
Nei Nordfieldske

Kontroll AS'

Ja

U
U
U
U
U
Ja

U

U
U

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

eksemplar

  
Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriflen (08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

......

......... ............ ....................................... ____________ ___________________________________________ ._ .............. ll’ ........................................................... -   

......................................................................................................................................................................................................................... ..  .
f KontrollarsIDNR: W éÖ >l

Kontrollør legitímerte seg for:   Kontrollørs IDNR:  í

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: ..... ....... ............................................................................... .. Dato: .... ................................ ..

Adresse: .......... .. .......................... .. Klokkeslett: .............................. ..

Styrer: ’AY./V i 0 Kontrollens varighet: .......... ..
. .,  g , . sk, , ,  f*

stedfortreder: ...;:§.[..C1..i.3(\ 221114/ JÖéiMlf/if' ............... .. Gjester; lite/mye/fu11t; ................ ..

Skjenkestedets Type skjenkested: ......................... ..
h d ^ i f* -  '* _<- \.

3/:f1V1:cr):1t:)]1e1:n? ....................... .. Skjenkestedets åpningstid: ..... ............. ..
. I. ‘E r

Skj enkerett for: ÆØI IE Vin IX Brennevin Kommune: .......... ..

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? El w K°mm““°“5

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? [:l ekszejlplfif
os. Foregar skjenking til mindreårige? E] LY] BeVmings,'m:,_;
04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? D M eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? D   N df?-11:91:11

06. Nytes medbrakt alkohol? °‘ "’ S  'í

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeorrlråde? E Ko:1:,:::1:,

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? l:l  

Ja Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? K'

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasj on ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer/ stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

>—.
._.

III

5°
r-l
DJ

b—l

F*

EUR?  5 E

DEJDDDDCJDD

Rapporten anses med  dette  for  mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften (08.06. 05. nr  538) §  9-6.  T ilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

K0mmHm.;..IDNR: OG S  .................... ..

Kontrollør legitimerte seg for: A/£1/t=V’:‘*\‘{M"( Kontrollørs IDNR: 77'
Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: .... ....... ............................................................. .. Da’E0I ........................................ ..

Adresse: ..... ..... .f
    

............................. .. Klokkeslett: ...................................... ..

 
Styrer: ......................................... .. Kontrollensvarighetr .... ......... ..

Stedfortreder: .... ..... ........................... .. Gjester; lite/mye/fum: ............... ..

Skjenkestedets Type skjenkested: ....... ............................. ..

T ......... ... ..................................... ......... .. Skjenkestedetsåpningstid: ......... ..

Kommune: ........... .. Skjenkerett for: Øl

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? D K°mm"“e“S

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? D ekS::lpl:T

03. Foregår skjenking til mindreårige? El m Bevmingsjlavír;

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? D eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? El 3-H“!

06. Nytes medbrakt alkohol? E] %
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? D eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? El  

Ja Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? [E II

10. Ble/blir skjenketidene overholdt? D

1  l. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? 'j

12. Ble/blir reklaineforbudet for alkohol overholdt? El

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige? M El

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet? M E]

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system? D

16. Er styrer/ stedfortreder til stede? El m

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? m lj

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen  to  uker

iht.  alkoholforskriften  (08. 06. 05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

.g Kontrollørs IDNR: 7' á nnnnnn u

Kontrollør legitimerte seg for: . iiz”if'_*°'gjkíg<àále\ Kontrollørs IDNR; i? 7“

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: .... ....................................................................... .. Dato: ..... .............................. ..
‘  -7‘ . ~  «i i: f;>-~ .

Adresse: ................................................... .. Klokkeslett: ....... .................................... ..

Styrer: ..... i ......................................... .. Kontrollens varighet: ..... ...... ..

Stedfortrederi ...................................... .. Gjester; lite/mye/fullt: ...... ............... ..

Skjenkestedets Type skjenkested: ......................... ..
ansvarshavende  Q /  ‘  ~  i » f ‘_

Ved kontrollen: ......... ......................... .. Skjenkestedets åpningstid: .............. ..

Skjenkerett for: _ Øl Vin Brennevin Kommune: ............  _.

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? Æ Kommunens

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? m eksemplaf

03.  Foregår skjenking til mindreårige? n BeVil1ing:1;t:,::

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? m eksemplar

05.  Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? 3-H“:

06. Nytes medbrakt alkohol? E
07.  Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? m eksemplar

08.  Er brudd på tobakkskadeloven observert?
2
E

09.  Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

1  l.  Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skj enkekartet?

15.  Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

16.  Er styrer / stedfortreder til stede?

17.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

FZWEEEIEJZEE ä  DDDDDDDD

DEJCIDDDDDD

Rapporten  anses  med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften  (08.06. 05.  nr 538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

I ...... .................. ..

x i f , . i
Kontrollør legitimerte seg for: aduígfi>å "3\\ ‘\3,1"~'“"\OLA' Kontrollgrs  IDNR;

Oppdatert  21.01.13

/.
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen: ............................................................................................................... ..

Skj enkerett for: Øl Vin Brennevin

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysning/eiX/rä skj enkestedet:

lcv /‘~’és7w/E?’

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist

. Kreves det legitimasjon ved tvil om

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ble/blir skjenketidene overholdt?  
    

 

Adresse: .......... ...... ..... ..

Styrer: .... ........................ ..

Stedfortreder: ..... ....... ........... ..

videre servering?

Kontrollopplysninger:

Dato: .... .................................. ..

Klokkeslett: .... ........................... ..

   

 
  

   

Kontrollens Varighet: ............................................. ..

Gjester; lite/mye/fullt:  _ ........................................... ..

Type skjenkested: ..................................................... ..

Skjenkestedets åpningstid: ................................... ..
J I f

Kommune: . ............. ..

J  a Nei 1.blad:
Kommunens

El eksemplar

2.blad:

El Bevillingshavers

U eksemplar

E] 3.blad:
El Nordfjeldske

Kontroll AS'

El eksemplar

Nei

DDDDDDCIDD

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR: l'
Oppdatert 21.01.13
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TROMS  fylkeskommune
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Z-årig Samarbeidavtale gieldende tn  o1.o92o1s — 1.09.2020

mellom  Troms  fylkeskommune ved Kultur  i  Troms  (KIT) og Kvænangen kommune som
omhandler det regionale tilbudet i-Den kulturelle skolesekken.

l. KONTRAKTENS INNHOLD
Avtalen omfatter programtilbudet  i  Den kulturelle skolesekken innenfor de økonomiske
rammene og forutsetning for det statlige tilskuddet som stilles til disposisjon for
fylkeskommune og kommunene til forrnålet.

Følgende uttrykk er en del av tilbudet  i  DKS:
LSeenekunst
2.Musikk
3.Visuell kunst
4.LilteI-ntur

5.Film
6.Kuiturarv

Jfir. Stortingsmelding nr. 8 (2007  -  2008) Kulturell slculesekk for fiamtida skal alle
kunstuttrykk være representert.

2. KONTRAKTENS OMFANG
DKS-Programmet
Det faste programmet gis i løpet av skoleåret til grunnskoleelevene i kommunen i henhold til
opplysningene lagt inn i Grunnskolens infonnasjonssystern (GIS). Det vil til enhver tid være
de økonomiske rammebetingelsen som bestemmer omfanget av tilbudet for musikk og
scenekunst. På bakgrunn av dette er tilbudet som følger:

Scenekunst: Scenekunst til utvalgte trinn
Musikk: Musikk til utvalgte trinn
Litteratur: 1  littersturtilbud gb hvert år hr 9. trinn
Film: 1  lllmtilbud gb hvert h' for 6. -7. trinn
Visuell irunst: 1  visuell kunst-tilbud til 8. trinn
Kulturarv: Skal ivaretas lokalt

DKS-midler til kommunen
Etter avtale med Kvænangen kommune beholder Kultur i Troms de lokale DKS-midlene.
Størrelsen på beløpet bekjentgjøres når tildeling er foretatt i løpet av juni hvert år. For dette
beløpet kan kommunen bestille DKS-produksjoner lia bestillingstilbudet eller planlegge egne
tilbud. Det kommunale programmet settes sammen slik at det kompletterer det faste tilbudet
som kommunen tir. Det skal, tilbys et kulturarvtilbud til minst ett klassetrirm hvert år. Dette
giermomføres lokalt  i  samarbeid mellom kommunen og regionrnuseet eller andre lokale aktører.

Planer og økonomi for det lokale programmet må presenteres for Kultur i Troms før det
iverksettes. Målet med denne ordningen er  å  lette kommunens arbeidsmengde knyttet til
økonomi, herunder rapportering

3. ØKONOMI
Dette punktet beskriver om det er kommunen eller fylkeskommunen som dekker utgiftene.
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Kultur i Troms dekker:
ø Alle utgifier vedrørende fast program på turné
ø Eventuell busstramport av elever til aktivitetene (må avklares med Kultur  i  Troms)
ø Husleie for spillelokaler utenfor skolen dersom skolen selv ikke har egnede lokaler

(må avklares med Kultur i Troms)
ø Kostnader til lokale produksjoner (må avklares med KulturI Troms)

Kommunen dekker:
ø Kompetanseheving for lrerere
ø Reise- og oppholdslcostnader for nettverksmøter og evt. Kulturtorg
ø Kostnader til administrasjon og nettverksbygging

Kommunen administrerer transport av elever og leie av lokaler. Faktura knyttet til dette og
eventuelle kostnader til egne produksjoner sendes til:
Troms fylkeskommune, Knltnri Troms, postboks  338, Alnabru, 0614 Oslo. Merlres med
Ressursnumrner 10200  -  Kvænangen kommune. Faktura sendes som (864 870 732).

4. TROMS FYLKESKOMMUNE SKAL:
Troms fylkeskommune ved Kultur i Troms skal forvalte statlige spillemidler på en slik måte
at det kommer kommunene og skoleelevene i fylket til gode på en hensiktsmessig måte.
Kultur i Troms skal ha en rådgivende funksjon, og bistå kommunene med utvikling av det
kommunale programmet. Kultur i Troms skal levere profesjonelle produksjoner innenfor det
faste programmet til alle kommuner i Troms fylke. Dette innebærer:

ø Kunstnerisk ansvar for alle produksjoner som Kultur i Trorns formidler
ø Ansvar for planlegging, turnélegging og gjennomføring av turneene, samt produksjon

av materiell til informasjon og markedsføring
ø Evaluere hvert år i samarbeid med kommunene. Tilbudet skal være tilpasset de til

enhver tid gjeldende læreplanene
ø Det faste programmet legges fi-em for kommunekontaktene innen utgangen av april

måned for kommende skoleår
ø Presentere programmet med turné for neste skoleår pâ www.kulturi_t_rQm§gg innen

utgangen av juni. Endringer av tumeer kan kun foretas i samråd med den enkelte
kommune/skole
Tüby et bredt bestillingstílbud innenfor alle kunst- og lmlturuurykk til alle klassetrinn.
Bestillingslister med pris utarbeides og gjøres tilgjengelig for kommunene innen l.
mai hvert år med bestillingsfi-ist 20. mai

ø Gjøre kommunen kjent med størrelsen på beløpet som skal dekke det kommunale
programmet og kriterier for bruk av midlene

ø Kommunen tildeles et prosjektnummer og gjøres kjent med hvor litktura skal sendes
ø Foreta rapportering på vegne av kommunen

5. KOMMUNENS PLIKTER, RUTINER OG GJENNOMFØRING
ø Oppnevne en kulturkontakt som har som oppgave  l  se til at arbeidet med DKS blir

gjennomført i henhold til denne kontrakten
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Kornmunen er skoleeiere og har dermed hovedansvsr for pedagogisk innhold og
gjennomføring av tilbudene fl-a Kultur l Troms
Ved bruk av  lokale produksjoner er kravet om profesjonalitet hos aktørene ufiavikelig.
Urmtaket kan være innen kulturarv hvor man kan benytte for eksempel
lokalhistorikere eller tidsvitner.
Følge Kultur  í  Troms' oppsatte plan for det firste prograrnrnet på
»yyyyy.kulturitrgms_.n;q. Kommunen kan ikke endre planene uten godkjenning fi-a Kultur
i Troms. Dersom kommunen avlyser et tilbud uten å informere i god tid, vil
kostnadene ved denne produksjonen bli belastet kommunen
Sørge for at skolene gjermomgår prog-ammet, dersom det må foretas endringer må
dette meldes tilbake innen oppstart av skoleåret. Kommunekontalcten sender bindende
bekrettelse på programmet innen  l.  sept.
Gjøre alle skolene kjent med materiell som Kultur i Troms utarbeider til
prograrntilbrrdet
Påse at skolene gir tilbakemelding/evaluering av produksjonene de har hatt
Sørge for at hver skole utnermer en kulturkontnkt og forthpende holde Kultur  i  Troms
oppdatert om hvem dette er. Kulturkontalcten irmkaller skolenes kulturkontakten og
rektor til minst to årlige møter for lokalt DKS-arbeid. Elevene skal også involveres når
det skal lages lokalt prograrn
Se til at hver skole har tilgang til egnede spillesteder. Minimum egnet spillested er en
norrml gymsal med blendíngsrnulighet og strømtilgang tilsvarende det som er vanlig
for DKS-tilbud. Om skolen må benytte annet spillested som innebaer at elevene må
forfiytte seg må kornrrunen bestille og informere om kostnader til Kultur i Troms.
Kommunen må sørge for nødvendig forsikring på egne lokaler og sikre selv at
brannkrav er ivaretatt
Etablere en DKS-gruppe med representanter li-a skole og kultursektor. Denne gruppen
skal møtes minst tre ganger pr år for å planlegge og fialge opp utviklingen med DKS i
kommunen. Kommtmekontakt, biblioteksjef og skolesektor skal være representert. Det
anbefales også at kulturskolerektor, UKM-kontakt, spaserstokk-kontakt og andre med
relevant tilknytning til området deltar
Skal i juni hvert år sende følgende:

o  Oversikt over eget lokalt program med klassetrinn og antall elever som deltar
på den enkelte produksjon

o Oversikt over kostnader knyttet til transport og husleie for både fltsttilbud og
lokalt program

6. VEDERLAG FOR KRINGKASTING
Opptak, kringkasting eller ofientliggjøring via dagspressen av er arrangement fra DKS eller
deler av dette gjennom fiernsyn, film, aviser, fonogram, videogram eller armen form  for
reproduksjon som skal oifentliggiøres kan bare skje med samtykke fra den enkelte utøver og
fra Kultur  i  Troms. Det kal alltid intbrnreres om Troms fylkeskommunes deltakelse.
Utøveren og Kultur i Troms skal godkjenne opptaket før sending/bruk.
Opptak, kringkasting eller offentliggjøring skal kun gjøres gjennom en særskilt avtale.

1.  AVTALEPERIODEN
Avtalen trer i kratt l. september 2018 og varer til l. september 2020. Avtalen kan sies opp
innen utgangen av desember for det påfølgende skoleår.
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Dersom kommunen sier opp kontrakten lur  ikke  kormnunen krav på produksjonene som
Kultur i Troms til enhver tid stiller til rådighet for kommunene.
Partene tar forbehold om endringer i oppgavefordelingen i  forvaltningsnivået.

8. MISLIGHOLD
Dersom Kultur  i  Troms ikke leverer produksjoner og tjenester i hht.  avtalen, skal det etter
beste evne søkes  å  gi et erstatningstilbud etter avtale med kommunen. Dersom kornmunen
ikke overholder sine forpliktelser slik de fremgår av kontrakten, og at avtalebruddene
medfører at Kultur  i  Troms ikke kan gjennomføre planlagt formidlingsprograrn, kan Kultur i
Troms si opp avtalen med l måneds skrifilig varsel. Før en slik oppsigelse iverksettes skal det
gis skrifilig varsel til kommunens ledelse. En slik oppsigelse utløser ikke erstatningskrav.

9. TVIST
Dersom det oppstår tvist mht. tolkning av kontrakten, bør dette primært løses mellom Kultur i
Troms og leder tbr den enheten i kommunen som har ansvar for kontrakten. Sekimdært løses
dette mellom kommunen og Troms fylkeskommune.
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Kvænangen kommunes kontaktperson i prosjekt "Mobbeombud i Troms" 

 

Viser til deres henvendelse pr epost august 2018 hvor dere informerer om prosjekt «Mobbeombud 

i Troms», og samtidig ber Kvænangen kommune oppnevne kommunal kontaktperson tilknyttet 

prosjektet. Samtidig informerer dere at det i mai 2017 ble sendt skriv til alle kommuner i Troms 

med oppfordring om å oppnevne lokal kontaktperson, men at Kvænangen ennå ikke har besvart. 

Aller først vil vi derfor beklage at vi ikke har besvart dere før nå, og samtidig understreke at vi 

med dette imøteser prosjektet og håper at vi snarest kan starte et godt, fruktbart og framtidsrettet 

samarbeid til det beste for alle våre barn og unge.  

 

I lys av å være sosiallærer ved Kvænangen barne- og ungdomsskole oppnevnes Charlotte Skum 

som Kvænangen kommune sin kontaktperson i prosjekt «Mobbeombud i Troms». 
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Alf Bjørnar Eriksen 

 

Direkte innvalg: 902 96 758 

e-post: alf.eriksen@kvanangen.kommune.no 
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Driften  fram  til nå  -

Budsjettet til fritidsklubben har ligget på ca 500.000 de siste årene.

Og vi som har jobbet innen det er Ungdomsleder Marit Boberg, og klubbarbeider Roald

Olsen  -  begge i  50 %  stilling.

Tiden for drift  av  fritidsklubb slik den har vært kan se ut til å være over. Tiden har forandret

seg. Det kan se ut som om ungdommene ikke har det samme behovet for å treffes som før.

Da snakker jeg ungdomsskole gruppen. Klubben har fram til bygget ble tatt i bruk som skole

vært drevet fra BUFFF huset. Da med ukentlig åpningstid for aldersgrupper fra skole og opp.

Besøkene fra VGS elever har de siste par årene vært minimalt. Kun ved spesielle anledninger.

BUFFF huset er den gamle blåbarnehagen som vi fikk til klubbdrift. Navnet er det

ungdommene selv som har funnet på, og står for Barn Ungdom Fritid Fellesskap og Framtid.

Tittelen på budsjettposten burde for øvrig ikke hete Fritidsklubben. Siden det fremtidige

ønsket er å drive et bredere tilbud innen forebygging. Som forslag til nytt tittel, harjeg det

navnet de selv har funnet på -BUFFF- Barn Ungdom Fritid Fellesskap og Fremtid, som dekker

det meste  -  eller rett og slett FBU  -  Forebyggende Barne og Ungdomsarbeid.

Fra min (Ungdomsleder) sin side var tanken med BUFFF at det skulle være et hus som skulle

brukes av flere, ikke bare til klubbdrift. Tanken var at f.eks barnevernet kunne bruke huset

på dagtid til sine møter med barn/unge  -  noe som jeg ser på som en greiere møteplass for

dem enn kontoret nede på kommunehuset. Etter skoletid  -  et tilbud som var til de som evt

valgte å bli igjen her etter skole i på vente av andre aktiviter  — en møteplass for å kjøpe seg

middag for en billig penge samt slappe av og gjøre lekser. Dette tilbudet døde også dessverre

ut, da de ikke var noen som brukte det. Det skulle også kunne brukes av skolen på dagtid, av

sosiallærer evt rådgiver miljøarbeider  -  til dette formålet har det vært brukt.

Det har vært prøvd flere varianter i forhold til åpningstider, ut ifra ønsker fra både foreldre

og barn. Åpning bare for ungdomsskoleelever, åpent for mellomtrinn, åpent for småskolen

(Minibuff) , åpent bare for vgs alder samt åpent for 10. kl og vgs. Alle med forskjellige

resultat. TU har også hatt besøks kvelder der med pizza og dans.

På BUFFF huset har alle hatt tilgang til data, filmrom med lerret og prosjektor,biljard,

airhockey, musikk og dansemuligheter, instrumenter (slagverk trommer og keyoard),

kjøkken, tv rom .Til utstyr og aktiviteter har vi årlig søkt og fått penger fra FRIFOND.

Det siste året (2015-2017) har tilbudet vært mest brukt av de minste. (Minibufff)

Mellomtrinnet har til dels uteblitt de også. De har for det meste «droppet innom» og når det

ikke var mer enn et par stk der fra før, så var det likevel kjedelig og de gikk likegodt en annen

plass eller hjem. Ungdomskole-elever har møtt ved spesielle anledninger, som filmkveld o.l.

Det har også vært gjort andre aktiviteter enn den vanlige åpningstiden. Her kan nevnes

bowlingturer til Alta. Disse turene var for noen år siden veldig populære, med fullt oppmøte,

nå har vide siste gangene ikke fått mange nok påmeldt til å kunne gjennomføre. Det har

også vært prøvd å gjennomføre forskjellige kurs, dans, selvforsvar, foto. Grillturer har også



vært gjennomført. Andre ting har vært - halloween party - karneval- pysjamasparty. De tre

sistnevnte har vært gjennomført med stort hell.

Det har gjennom tidene stort sett årlig vært gjennomført en «Brainstorming»  -  et skjema

der brukerne har fylt ut skjema om hva de savner, hva de kan tenke seg, og hva de er

fornøyd med. Ut i fra disse svarene har vi lagt opp til aktiviteter.

Det siste vi arrangerte var en temadag, med tema psykisk helse. En meget vellykket dag.

Legger ved notat fra den. Denne var etter ønske fra ungdomsrådet, og i  samarbeid med

helsesøster.

Driften videre -

Ja hva nå ??

I skrivende stund er det slik at det ikke er et hus hvor fritidsklubben har fast base. Det er

samtidig ingen som vet om vi vil få BUFFF huset tilbake. Om vi gjør, ser jeg for meg at det i

større grad må brukes av flere. Noe slikt som jeg skisserer ovenfor. Og gjerne med enda flere

aktører.

Når så det er sagt, så kommer jeg tilbake til innledningsteksten -forebyggende barne og

ungdomsarbeid.

Formålet med fritidsklubb erjo å fange opp uorganisert ungdom. Gi dem et tilbud - et

grunnlag og en trygghet. Og i det liggerforebyggíng.

Og kanskje er det andre måter vi kan gjøre det på. Andre arenaer. Ikke istedenfor , men i

tillegg til.

Videre ser jeg for meg et bredere samarbeid mellom de forskjellige etatene som jobber med

barn, - Barnehage, helsesøster, barnevern, psykisk helse, skole. Kanskje man også kan dra

inn de frivillige organisasjonene.

Jeg ser for meg kantinedrift på skolen. Her kan vi som ungdomsarbeidere komme inn.. Om

ikke daglig, så noen dager. Kanskje er det litt frukt og havregrøt som nettopp «gjør dagen»

for enkelte elever. Eller kanskje er det nettopp de som serverer det til dem, eller den ene

eleven, som «gjør dagen». Her kan det f.eks søkes midler til elevbedrift fra RUST sine Prøv

sjøl midler. Inn på Tunet ordningen, er noe som kommunen absolutt burde hatt- det er noe

jeg ser for meg, som et tilbud som kan gjøre godt for mange- og er noe som bør sjekkes ut og

evt få til.

Det bør helt klart være et klubbtilbud. En møteplass på ettermiddagstid. Og kanskje i

helgene av og til. En møteplass hvor ingen trenger å prestere... Det bør fortsatt være slik at

det arrangeres litt større felles arrangementer, slik som vi alltid har gjort.

Økonomisk veiledning, kan vær noe. Viktig for ungdom. Hente inn rådgivere fra banker.

Denne biten ser jeg på som særlig viktig for de som skal bort på vgs. For vi skal heller ikke

glemme dem i vårt arbeid. Enten de er borte eller når de evt kommer tilbake, om det nå er



slik at de dropper ut av skolen, eller har praksis her hjemme. Vil nevne at vi  i  mange år har

hatt årlige kontaktbesøk med dem i Alta og Nordreisa.

Jeg ser for meg at det forebygges ved å informere og opplyse foreldre. Om aktuelle temaer.

netvett, mobbing, kost og helse, osv., og å jobbe for å få et bedre og tettere

foreldresamarbeid.

Bedre og tettere samarbeid etater mellom, samt mellom etater og andre  — som skole , fritid,

helsesøster, psykisk helse og folkehelse, kulturskole, idrettslag o.l.

Oppfølging av vgs elever. Og de som dropper ut av vgs... Hva kan gjøres, er det

hybelproblemer...er det ensomhet... er det hjemlengsel...

Der er vanskelig å lage, sette et årshjul for Fritidsklubben all den tid vi ikke kan forholde oss

til et hus, for å planlegge ting.

Jegjeg ser for meg en drift som har hovedfokus med disse betegnelsene som utgangspunkt.

FBU - Forebyggende Barne og Ungdomsarbeid

BUFFF - Barn Ungdom Fritid Felleskap Framtid

Dette er navnet ungdommene selv ga til huset/klubben sin. Og det sier seg litt selv. Sammen

skal vi skape gode miljøer og arenaer for opp vekst.

Begge disse betegnelsene er beskrevet ovenfor og dekker det meste.

TT-

Tid - og Tilstedeværelse. Det er det som er «nøkkelen» for at barn og unge skal føle

trygghet.

Ting tar Tid -forebygging er ikke noe man nødvendigvis ser resultat av umiddelbart og kan

kanskje ikke måles og settes inni en statistikk- men betaler seg på sikt.

Slik som samfunnet er blitt i dag -  er det blitt sagt at det beste en kommune kan satse på er

Psykisk helse.

Så om fritidsklubben for ettertiden kan få en av tittlene ovenfor - åpner det seg flere

muligheter for å gi kommunens oppvoksende en «god ballast».

Marit Boberg

Ungdomsleder - barne og ungdomsarbeider

Vedlegg - notat temadag Psykisk helse
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Status og veien videre - tilbakemelding til veilederkorpset 

Innledning 

Kvænangen har siden januar 2018 vært en del av Utdanningsdirektoratets oppfølgingsordning. Vi 

har en avtale om veiledning gjennom veilederkorpset, som vi har møtt to ganger i løpet av 

vårhalvåret. Det første møtet var et oppstartsmøte hvor Kvænangen kommune var representert med 

både politisk og administrativ skoleeier, skoleledelse og tillitsvalgte. Det andre møtet var i all 

hovedsak rettet mot skole og skoleledelse hvor veilederkorpset blant annet fikk møtet skolens 

personell. Både administrativ skoleeier og skoleledelse har hatt jevnlig kontakt med 

veilederkorpset utenom disse møtene. Innledningsvis er det derfor viktig å påpeke at arbeidet og 

dialogen er i gang, samtidig som notatet vil fokusere status og tilstand og veien videre. Notatet er 

hovedsakelig todelt hvor skole og skoleeier utgjør hver sin del.  

Skolen 

Skolen har jobbet aktivt med hvilke satsningsområder man ønsker veiledning på (se vedlegg). De 

har brukt UDIR sin planleggingsmal for å konkretisere fokusområder. Skolen rapporterer til 

skoleeier at de har involvert ansatte i sitt arbeid, og de har nedsatt en utviklingsgruppe som i denne 



 

 Side 2 av 2

fasen har planlagt og diskutert satsningsområder og framdrift. Utover dette har skoleeiers 

administrasjon i luten grad hatt kapasitet til å delta i arbeidet. Skolen er i en prosess hvor skoleeier 

sin vurdering er at man kan oppnå en god og målrettet veiledning om man klarer forankre 

veiledninga godt nok i hele personalalet. Skolen drives pr i dag i midlertidighet da nye skole er 

under oppføring. Uteområder er uoversiktlig og undervisninga foregår tilnærmet i baser. Ansatte 

på skolen uttrykker at hverdagen er utfordrende. Ny skole skal være klar til oppstart først fra august 

2019. Inntil da vil skolen ha midlertidige lokaler og uteområder. Inntil nye lokaler skal tas i bruk 

er det viktig å starte en prosess med å identifisere og velge ut noen praksiser som man kan bli 

værende igjen i den gamle skolen, og heller lage nye rutiner og praksiser man vil ha med seg inn i 

den nys skolen. Skoleeier mener derfor at skolens forutsetninger og rammer for å motta veiledning 

er til stede. Ressurstilgangen internt på skolen vurderes som god. 

Skoleeier 

Skoleeiers administrasjon består av etatsleder. Denne er etatsleder for oppvekst og kultur. 

Etatsleder ble tilsatt 1.januar 2018, og har brukt vårhalvåret til å skaffe oversikt over etaten og 

kommunen. Situasjonen i kommunen er krevende, og det er mange tjenesteområder som krever 

oppfølging. Etatsleders vurdering er at den interne ressurstilgangen på etaten er utfordrende, og 

slik vårhalvåret har forløpt seg er ikke etatsleder alene i stand til å håndtere alle oppgaver som 

forventes håndtert. Imidlertid har folkevalgte samtykket til å ompostere lønnsmidler fra 

kulturkonsulent til skolefaglig rådgiver, og fra 1.august er skolefaglig rådgiver tilsatt i 40% 

midlertidig stilling. Skoleeiers administrasjon ser det som nødvendig å være mer synlig, deltagende 

og styrende i skolen i Kvænangen, og håpet er at vi med tilsetning av skolefaglig rådgiver i 40% 

stilling kan gjøre dette mulig. Etatsleder vil imidlertid påpeke at nevnte tiltak anses som et lite og 

marginalt tiltak, og det råder usikkerhet om dette er et tilstrekkelig tiltak for å sette 

administrasjonen i stand til å ivareta oppgaver som ønskelig og påkrevd. Etatsleder vil også påpeke 

at tilsetning av skolefaglig rådgiver betyr vakant stilling innenfor kultur og idrett, noe som betyr 

at den totale jobben som bør gjøres innenfor etaten som helhet er den samme og fordelt på likt 

antall personer som tidligere. Etatsleder vil i fortsettelsen jobbe for å styrke administrasjonen med 

mål om å bli styringsdyktig.  

 

Skoleeiers administrasjon har muligens en så krevende, uforutsigbar og utfordrende hverdag at 

veiledning potensielt kan være effektløs. Et mål med veiledning er at den skal skape varige 

endringer/praksiser, som igjen skal revideres og justeres ved behov. Endringer er slik sett 

dynamiske. Slik sett ville det mest optimale vært å sementere en satsning når administrasjonens 
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hverdag stabiliserer seg, både ressurs- og innholdsmessig. Likevel ser etatsleder potensialet for å 

motta veiledning innenfor kommunens oppfølgingsansvar tilknyttet tilstandsrapport for 

grunnskolen. Denne har ikke vært lagt fram for kommunestyret de siste fem, seks år. Etatsleder 

vurderer at tilstandsrapporten kan bidra til å bedre dialogen mellom spesielt de folkevalgte og 

kommunens administrasjon. Opplæringslovens § 13-10 sier noe om hva innholdet i 

tilstandsrapporten skal være, mens UDIR har tallgenerator for tilstandsrapportering. Vi ønsker å 

gjøre noen begrunnede valg for hvordan tilstandsrapporten skal være i vår kommune, samt nedfelle 

rutiner for rapportering slik at tilstandsrapporten framlegges og diskuteres hvert år iht. gjeldende 

lovverk.   

Tilstandsrapportering 

 

BAKGRUNN Opplæringslovens § 13-10, annet ledd:  

«Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast 

ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa 

og den vidaregåande opplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege 

rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret 

(…).» 

 

HVORFOR Kommunestyret er ikke framlagt tilstandsrapport for grunnskolen de 

siste fem, seks år. 

HVA BØR GJØRES  Utarbeide mal for tilstandsrapportering i Kvænangen kommune. 
 Skriftliggjøring av rutiner slik at rapportering ikke blir 

personavhengig. 

MÅLSETNING  Oppfylle lovkrav om årlig tilstandsrapportering iht. opplæringsloven 
§ 13-10, annet ledd. 

 Bedre kommunikasjonen mellom kommunens folkevalgte, 
administrasjonen og grunnskole. 

 Sikre at de folkevalgte er forelagt relevante opplysninger om skolens 
tilstand. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Alf Bjørnar Eriksen 

 

Direkte innvalg: 902 96 758 

e-post: alf.eriksen@kvanangen.kommune.no 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg 

1 Plan for utviklingsarbeid KVBU 

 

 

Kopi til: 

Liss Heitmann 

Valter Olsen 

 

 

 



Utdanningsdirektoratets veiledningsteam/oppfølgingsordningen 
 

PLANLEGGINGSMAL 
 

 
SKOLE: Kvænangen barne- og ungdomsskole 
 
TEMA/SATSNINGSOMRÅDE 1: 
Tydelige læringsmål, synlig for elevene. 
 
TEMA/SATSNINGSOMRÅDE 2: 
Vurdering av muntlig aktivitet. «Den stille eleven». Vurderingskriterier. 

 
MÅL FOR TEMA 1: 

 Eleven skal vite hva målet er – dette skal synliggjøres både for elever og foresatte på arbeidsplan og 
ved oppstart tema / time. 

 Elevene og foresatte skal forstå målene på ukeplanen/arbeidsplanen ved å være delaktig i 
utforming/gjennomgang ved oppstart tema. 

 Elevene skal bruke målene aktivt ved at faglærere stadig referer til disse (underveisvurdering) og 
synliggjør dem ved evaluering tema.  

 Synliggjøre skolens mål/visjoner og elevarbeider i «det offentlige rom/sos.media». 
 
 
MÅL FOR TEMA 2:  

 Vi skal vurdere muntlig aktivitet på bredt grunnlag/ ulike måter å vurdere muntlig aktivitet på: kurs 
ansatte UH 16. eller 17. aug – jfr bestilling Astrid Berg. 

 De stille elevene skal bli mer aktiv muntlig ved å få tilpassa og relevante oppgaver. 
 Rammene for muntlig aktivitet skal være trygge: Lærerne opptre støttende og klassen øve på positiv 

respons på elevframføringer- elevene skal merke de blir «tatt» på alvor ved  positive tilbakemeldinger 
i timen f.eks øve framføring/foredrag/PP samt høytlesning og muntlige tester. 

 
 

 HVA SKAL VÆRE ENDRINGENE FOR ELEVENE: Bevisste lærere som gir tydelig signaler/mål. Bedre 
gjennomgang av læringsmål og vurderingskriterier: - ved at elevene opplever engasjerte og mer 
forutsigbar avvikling time/tema – herunder drøfte hvordan synliggjøre elevresultater – både internt 
og på sos.medier : 

 Økt forståelse for læringsmål og vurderingskriterier – ved stadig «repetisjon» om læringsmål for 
temaet/underveisvurdering. 

 Mål på ukeplan/arbeidsplan for alle klassene – arbeidsplan utarbeides og implementeres før høstferie 
-18. 

 Vise til mål i begynnelsen og slutten av timen (uka). 
 Trygge rammer for muntlig aktivitet – se mål tema 2 samt gode og  gjentakne fagsamtaler. 
 Mer fokus på varierte muntlig aktivitet ( like viktig som skriftlig aktivitet): 

– personalet drøfte og oppsummere dette jevnlig på trinnmøter: parsamtaler, foredrag, PP, 
diskusjoner/samtaler og høytlesing. 

 Ved at elevene opplever delaktige foresatte: involverer FAU, ved deltakelse arrangement, turer og 
ekskursjoner, 
Hvorfor: skape motiverte elever og bedre samhandling skole-hjem (to veis kommunikasjon) 
Hvordan: bruk av sos.media/Visma flyt skole, Share point, FB og fast dagsorden  
foreldresamtaler/konferansetimer. Det kan også anvendes «små lekser» til foresatte (f.ks. bekrefte 
beskjeder/forespørsler fra skolen) 

 
HVA SKAL DU SE ETTER FOR Å SE OM ENDRINGEN HAR SKJEDD: 
Særlig for tema1: 

 Bedre resultater: målbar positiv endring f.eks. nasjonale prøver, tentamener og eksamen: bevisst 
drøfte og bruke kartleggingsprøver og andre gitte skriftlige og muntlige tester/prøver. 

 Motiverte elever (vilje og interesse for læring)- være forberedt og øve på det som «forventes» av 



dem /pirre nysgjerrigheten– stille krav. 
 Målene er synlige- elevene forberedt til temaene mht til materiell og større 

engasjement/nysgjerrighet fra elevenes side . 
 
Særlig for tema 2: 

 Får alle elevene til å være muntlig aktiv? Tryggere elever og bedre klassemiljø –merkbar større (flere 
deltar) muntlig aktivitet i timene. 

 Få tilbakemelding fra foresatte og elever – Trinnmøtenes dagsorden: ved at kontaktlærere har 
utarbeidet gode /forutsigbare konferansetimer samt internt drøfte og evaluere endringer i elevenes 
utvikling (pos som neg). I dialog med foresatte utvikle uke-/arbeidsplaner som ivaretar gjensidig info. 

 NB  Utviklingsgruppa på skolen tenker Veilederkorpset kan bistå «spissing»/ redigering av skisserte 
tiltak: hva kan være felles kjennetegn og evt separate (jfr de 2 satsingsområder) 

 
HVA SKAL VÆRE ENDRINGER FOR LÆRERNE – mer vekt på VFL/læringsmål og muntlig aktivitet – ved at 
ledelsen vektlegger/organiserer intern og ekstern tid og rom og leder utviklingsarbeidet - særlig 
organiseringa av: 

 Systematisk erfaringsdeling. Drøfte: hva er forståelige mål? Hva er muntlig aktivitet? Idebank for 
muntlig aktivitet – jfr bestilling veiledning/kurs. 

 Synliggjøre mål, både på ukeplan/arbeidsplan og i timer. 
 Skal skape trygge relasjoner og faste rammer for muntlig aktivitet- ved at det utvikles 

pos.læringsmiljø, gode relasjon med elevene, sjekke sos./klassemiljø ved undersøkelser (VAAR, 
sos.kartlegging mm). Videre øve /»lekser» samt erfaringsdeling på trinnmøter (utvilk.gr lager 
dagsorden) 

 Variere måter å vurdere muntlig aktivitet – systematisk oppfølging fra UH/Astrid Berg. 
 Vår undervisning skal være praktisk, relevant, utfordrende og variert: ved å ta i bruk nærområde og 

lokalt næringsliv/organisasjoner og aktiv bruk av ekskursjonsplanen. 
 Klare forhåndsbestemt vurderingsform etter hvert tema/emne: gjerne avklart med elevene 

(elevmedvirkning) 
 Forpliktende oppfølging satsningsområder på trinnmøter 
 Øve vurdering – jfr råd/veiledning Veilederkorps/UH: faste tema på trinnmøtene - VFL 

 
 
HVA SKAL VÆRE ENDRINGER FOR LEDELSEN 

 Tydelig /klar styring av utviklingsarbeidet: oppfølging regelmessig / faste møter: bestemme 
dagsorden ut fra satsningsområdene 

 Bruke eksterne samarbeidspartnere / UH /Veilederkorps: viser til avtaler 
 Samle flest mulig/alle til deltakelse i utviklingsarbeidet: ved å org. fellesmøter og trinnmøter med 

forpliktende og forutsigbart (i samarbeid med fagforeningene) 
 Skape forutsigbarhet / milepæler for skoleåret (årshjul): sammen med Veilederkorps og Nord-Tr 

nettverk følge opp / skape framdrift i utviklingsarbeidet 
  
  

 
HVA SKAL VÆRE ENDRINGENE FOR INNHOLDET I UNDERVISNINGEN: 

 Praktisk, variert og relevant – i «alle» sammenhenger: hele personalet være bevisst sin «egen 
praksis»: lærerstaben/ansatte systematisk ta i bruk vedtatt endringer (særlig systematiske 
evalueringer av framdrift i forhold til vedtatte satsningsområder) for å gjøre undervisninga tilpassa og 
hente ut læringspotensialet hos elevene. 

 Forpliktende erfaringsdeling – involvere assistentene i arbeidet med elevene (bevisst bruk av 
arbeidsplan): Opplegg og bistand eksterne parter godt forankra i personalet: alle klar! (jfr 
medarbeidersamtaler og felles oppsummering 11/6 -18 – se intern mail). Bevisst bruk av planlagt 
møtetid og møteplan. Arbeidsplanen skal gjøre elevene i stand til å PLENLEGGE sitt arbeid bedre 
(ansvar for egen læring/(lekser), samt gjøre vikarer bedre istand til å følge opp planlagt undervisning. 

 Mer tilpassa innhold i undervisninga – aktiv bruk av arbeidsplan: dette utarbeides på trinnmøter tidlig 
h-18. Foresatte brukes som referanse. 

 Kompetansebehov: VFL (oppfrisking), delings- og endringskompetanse. 
 Gjennomført komp: VFL, klasseledelse og lesing + (påbegynt skriving) 
 NB – Utvikl.gr ønsker mer drøfting med OO teamet omkring EDRING INNHOLD I UNDERVISNINGA. 



 
 

TIDSPLAN  
 
TIDSPLAN: (sett inn tiltakene på forrige ark i nummer-rekkefølge) 

 Juni -18/ u 24-25: forankring i personalet / bestilling Veilederkorps og Utviklingsveileder 
 ENDRING – jfr skriv fra Marit Johnsen UiT: Etter avtale (egen planl.dag)?: Utviklingsveileder bistår 

med 3-4t «kurs» omkring vurderingsformer: spes. med henblikk «hvordan nå/fange opp» elever som 
deltar lite («stille» elever), hvordan øve på dette / involvere spes assistentene i vurderingsarbeidet 

 Aug u 33: utarbeide årshjul og møteplan 
 Aug. u 35: møte/besøk Veilederkorps: avklare videre oppfølging 
 Nov. u 47 (en av planl.dagene): møte Veilederkorps: hvor er vi pr dato – justere opplegg 
 Jan -19 u 2: Intern evaluering – videre oppfølging. Bistand Utviklingsveileder? 
  
  
  

NB! Viser til mail fra OO team: Vi blir IKKE å ha kurs VFL på plandagene i aug. Dersom vi skal legge dette inn, 
må andre eksterne bistå oss. Ellers har vi avtale om at dette må tilbys så tidlig som mulig h-18 
 
 
MOTIVERING/INITIERING FOR SATSNINGSOMRÅDET 
 HVA/TILTAK FOR HVEM HVORDAN/ 

ARBEIDSMÅTE 
HVOR/ 
ARENA 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
 
 
KOMPETANSEUTVIKLING INNENFOR SATSNINGSOMRÅDET 
 HVA/TILTAK FOR HVEM HVORDAN/ 

ARBEIDSMÅTE 
HVOR/ 
ARENA 

7     
8     
9     
10     
11     
12     
 
 
IMPLEMENTERING AV SATSNINGSOMRÅDET 
 HVA/TILTAK FOR HVEM HVORDAN/ 

ARBEIDSMÅTE 
HVOR/ 
ARENA 

13     
14     
15     
16     
17     



NOTAT FRA TEMADAG PSYKISK HELSE TORSDAG 15. MARS

Det ble en vel gjennom ført dag. © Fra 09.00  — 14.30 på Flerbr.huset.

Til stede, ungd skole  — Marit Turid Benedicte Erik  — Ivar Sissel og Bente og Anette deler av

dagen.

Dagen var etter ønske fra Ungdomsråd og til dels elevråd. Den var igangsatt og for det meste

planlagt av helsesøster og Ungdomsleder, med innspill og hjelp fra ungdomsråd. Skolen kom

også med sine innspill og sitt program.

De som var å hadde innlegg /foredrag var turnuslege Mari som sa litt om psykisk helse og

hvordan det kan forklares - samt hvordan et problem kan utarte seg. Hva som er

normaltilstand og når det kan betegnes som et problem. Hun poengterte også at psykiske

problemer i seg selv ikke er farlig. Og det går an å få hjelp.

Så var det Simen, med sine sterke historier. Han fokuserte veldig på at det er ikke et

utseende som gjør den man er, og en endring på det kan ikke endre på den man er. Man må

selv bestemme seg for hvordan men vil være - «hvem» man vil være. Man må selv

bestemme at de «sorte» og negative tankene ikke skal bestemme.

Espen fra ambulansetjenesten var og sa litt om hvordan et reelt angstanfall kan utarte seg —

hvordan det kan kjennes og hvordan de ser forskjell på det. Hva de gjør når de kommer til et

slikt tilfelle.

Skolen kjørte sitt program på psykisk helse.

Vi hadde i tillegg noen «tankebobler» de fikk svare på - samt noen spørsmål om psykisk

helse. Og litt film til slutt. Her så det ut som alle «tok til seg» det som ble sagt...

Psykisk helse er et tema som er, og kommer til å være et aktuelt tema, som ikke kan «stikkes

under en stol». Og problematikken rundt psykisk helse kan ikke gjentas for ofte.

Ungdommene var veldig fornøyde og mente at en slik dag burde det være en gang i året  —

noe vi voksne sa oss veldig enig i ©

Det ble servert frukt og drikke, samt baquetter til lunsj.

Utgifter for dagen - Simen , rundt 8000,- mat 2400,- . De deles mellom helsesøsters budsjett

og ungdomsråd og fritidsklubb.

Ungdomsrådet gjorde en kjempejobb- presentere og introdusere, samt i kjøkken tjenesten.

Erik sørget for å gjøre dem oppmerksom på både det, og hvor viktig det var at de hadde satt

igang denne prosessen.

Flere av ungdommene sa de hadde skjønt litt mere om betydningen av ordet psykisk helse.

Tips til neste gang som kom frem - kanskje ha en slik dag rett etter nyåret  — å jada det er

fullt mulig ©

Hvisjeg skal trekke frem et minus med dagen , må det være at ingen av de som jobber innen

psykisk helse i kommunen var til stede... Marit - 20.03.18
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2015/729-6 1905/2018 430 07.08.2018 

 

Dispensasjon fra utdanningskrav Burfjord barnehage 

Bakgrunn 

Viser til deres søknad om dispensasjon fra utdanningskrav tilknyttet Helene Farstad, datert 28.juni 

2018. Barnehageeier søker dispensasjon fra utdanningskravet jf. Barnehageloven § 18 og Forskrift 

om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. 

Søknaden gjelder et vikariat i 100% stilling for perioden 01.08.18 til 04.03.19, med muligheten for 

forlengelse. Dere søker dispensasjon for hele barnehageåret 2018 – 2019.  

 

Dispensasjonssøknaden gjelder for Helene Farstad, og er et vikariat er for Andrea Berger som er i 

fødselspermisjon. Helene Farstad er utdannet barnevernspedagog og har flere års ansiennitet fra 

barnehage. Helene har også sagt seg villig til å ta barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk 

hun kvalifiserer til pedagogstilling i barnehagen. 

 

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. 

Kommunen som barnehagemyndighet kan i tillegg stille vilkår til innvilgelse. I alle tilfeller skal 

det ha vært forsøkt å rekruttere kvalifisert personell, og det skal sannsynliggjøres at den omsøkte 

kan være i stand til å ivareta de forpliktelser som en stillingsfunksjon krever.  
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Vurdering 

Andrea Berger avvikler fødselspermisjon fra sin stilling som pedagogisk leder i tidsrommet 

1.august 2018 til 4.mars 2019. For perioden er barnehagen avhengig av at noen kan vikariere som 

pedagogisk leder. Våren 2018 var det utlyst to stillinger som pedagogisk leder i barnehagen. Begge 

stillinger ble besatt av kvalifiserte søkere med barnehagelærerutdanning. Utover de kvalifiserte 

søkerne var det ikke søkere med godkjent barnehagelærerutdanning. Helene Farstad var imidlertid 

en av søkerne, og det vurderes at hun har en god pedagogisk utdanning. Hun er utdannet 

barnevernspedagog, og har erfaring fra jobb i barnehage. Hun er slik sett ikke ufaglært, samtidig 

som hun ikke oppfyller kravet om barnehagelærerutdanning for de som er tilsatt som pedagogiske 

ledere. Helene har i tillegg sagt seg villig til å bygge på sin kompetanse for på sikt å kvalifisere seg 

til jobb som pedagogisk leder.  

 

Kvænangen kommune er en liten kommune som har rekrutteringsutfordringer. Det er derfor 

positivt at man finner kandidater i lokalmiljøet som ønsker kvalifisere seg til jobb i kommunen. 

Samtidig er det viktig at barn beste ivaretas på en best mulig måte. Helene Farstad, med sin 

bakgrunn som barnevernspedagog, vurderes som et godt alternativ når barnehagen mangler 

kompetent personell. Utlysning har heller ikke medført kvalifiserte søkere. Dispensasjon fra 

utdanningskravet for barnehageåret 2018-2019 kan derfor innvilges.  

 

Vilkår 

Kommunen kan stille vilkår for dispensasjon, og i den forbindelse forutsettes det at barnehagen 

tilrettelegger for kyndig og målrettet veiledning fra barnehagestyrer eller delegert barnehagelærer. 

I tillegg ber barnehagemyndighet barnehagen undersøke og kartlegge barnehagens framtidige 

behov for kvalifiserte barnehagelærere, og eventuelt tilrettelegge for at Helene Farstad skal kunne 

kvalifiseres til å bli barnehagelærer i Kvænangen kommune.    

 

Barnehagemyndighetens vedtak 

Burfjord barnehage innvilges fritak fra utdanningskravet for Helene Farstad for barnehageåret 

2018/-19. Vilkår er satt og forutsettes fulgt opp av barnehageeier.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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For barnehagemyndighet 

Alf Bjørnar Eriksen 

 

Direkte innvalg: 902 96 758 

e-post: alf.eriksen@kvanangen.kommune.no 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

Intern kopi til: 

Jorunn Farstad 
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