Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Oppvekst- og kulturutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

07.03.2013

Tidspunkt:

12:00 - 17:45

Til behandling:

Saksliste nr. 007/13 - 015/13

Medlemmer:
SP - Terje Kolseth (Medlem)
FRP - Kåre Eide (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)
Varamedlemmer:
AP - Anette Forthun (Varamedlem)
KRF - Olav Gjesdal (Varamedlem)
V - Vegard Åstebøl Larssen (Varamedlem)
Forfall:

H - Jonny Almenning (Leder)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
KRF - Marianne K. Pleym Refvik (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 3. Totalt frammøtte: 6.
Repr. Anette Forthun ble innvilget permisjon fra kl. 16.00 til kl. 16.15.
Repr. Kåre Eide ble innvilget permisjon kl. 16.00.
Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Tone Holvik og tjenesteleder kultur Odd Gunnar Myhre.
Måløy, 07.03.2013

Tone Holvik
kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

007/13

Godkjenning av møteprotokoll

008/13

Referatsaker / Orienteringssaker

009/13

Godkjenning av prosjektplan for bibliotek og kulturskule

010/13

Kommunen sitt ansvar for barn sin rett til barnehageplass

011/13

Vedtekter kommunale barnehagar 2013

012/13

Drøftingssak - Søknad om forskuttering spillemidler - Skavøypoll
idrettslag

013/13

Drøftingssak - Årshjul barnehage/skule

014/13

Drøftingssak - Evt. nytt tilbod i kulturskolen

015/13

Drøftingssak - Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy
kommune, 2012-2024

Sak 013/13 Drøftingssak – Årshjul barnehage/skule ble bestemt utsatt til neste møte den
09.04.2013.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg
Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
07.03.2013
Arkivsaknr.:
13/359

Saksnummer
007/13
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-007/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 29.01.2013 ligger i Politikerportalen under «Mine referater».

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturvalg

Møtedato
07.03.2013

Arkivsaknr.:
13/361

Saksnummer
008/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker / Orienteringssaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om de ulike referatsakene.
Ref. sak 14: Signert søknad om medfinansiering Måløy stadion
Sp v/repr. Terje Kolseth gjorde administrasjonen oppmerksom på at antall barn var oppgitt 70
på en plass, og 100 på en annen plass. Likt antall barn må brukes.
Administrasjonen tar dette til etterretning.
Orientering v/tjenesteleder kultur Odd Gunnar Myhre:
Vågsberget:
I høst ble det avholdt møte med Kystmuseet vedr. tilgjengelighet til Vågsberget og ny
driftsavtale. De diskuterte også muligheten for guiding på Vågsberget, og om Vågsberget kunne
brukes til møter, kurs og arrangementer. Plan for restaureringsarbeid er etterspurt.
Kvalheim kraft - kulturmidler:
Det er satt ned ei gruppe som skal fordele kulturmidlene. De som sitter i denne gruppen er leder
i Oppvekst- og kulturutvalget, leder av idrettsrådet, leder av ungdomsrådet,
folkehelsekoordinatoren og tjenesteleder for kultur. Utdeling vil være Vindkraftens dag den
15.06.2013.
Kulturminneregistrering:
Kurs vedr. registrering av kulturminner er nettopp avholdt, og det var ca. 20 personer tilstede.
Registreringsarbeidet vil bli gjennomført utover våren, og i første omgang er det kystkultur og
krigsminner som skal registreres. Kulturminneplan skal utarbeides og man vil søke midler til
dette til høsten.
Friluftsområde på Moldøen:
Kommunen er i dialog med frisbeeklubben om oppsetting av nye korger. Dette er et statlig sikret
friluftsområde, så løyve til dette måtte søkes Fylkesmannen. Kommunen venter på
tilbakemelding på hva som kan gis løyve til og ikke.

Kraftstasjonen i Barstadvika:
Plan ligger ute på høring. Resultat av innspillene vil gjennomgås når høringsperioden er over.
Tilskudd Måløy idrettslag/Måløy stadion:
Med bakgrunn i sak om eventuell utbygging av Måløy stadion er det utbetalt kr 41.000,- i
forskudd. Dette i avtale med Måløy idrettslag.
250 års-jubileum i Sogn og Fjordane fylke:
Tjenesteleder kultur har snakket med Stormfestivalen og Havfiskefestivalen, og er i dialog om å
arrangere åpen dag på Tønnefabrikken. Dette for å være med i markedsføringen av 250 årsjubileumet. Kommunen skal i samarbeid med Bremanger og Selje kommune sende søknad om
ekstra midler til markedsføring av kystkulturarrangement.
Informasjon om C-studio:
Se drøftingssak 014/13 Evt. nytt tilbod i kulturskolen.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.
OK-008/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

13/335

I

10.01.2013

2

13/1275

I

31.01.2013

3

13/1632

U

08.02.2013

4

13/1708

I

01.02.2013

5

13/1796

I

11.02.2013

6

13/1662

I

07.02.2013

Avsender/Mottaker

Tittel
Tilsyn med Vågsøy
Fylkesmannen i Sogn
kommune 07.11.2012 og Fjordane
Rapport
Høring - inntak til
Utdanningsdirektorat
videregående opplæring et
Høringsfrist 25.04.2013
Terje Kolseth;
Terese Gjerde;
Sivert Loen
Krabbestig;
Olaug Gjesdal;
Møtebok SU - SMU
Mathias Aare;
05.02.2013 Holvik skule
Kari Merete Sæther;
Gro Holm Gjervik;
Emy Steenslid;
Annelin Fure;
Anett Berg
Det kongelige
Høring - Forslag til endringer
kunnskapsdeparteme i barnehageloven (om
nt
politiattest og tjenestedata)
Høring om desentralisert
Sogn og Fjordane
ordning for tilskot til
fylkeskommune
kulturbygg - nye
Kulturavdelinga
fylkeskommunale
retningsliner
Det
Tilskotsmidlar til SLT 2013
kriminalitetsforebygg Informasjon og

7

13/1197

U

18.02.2013

8

13/1997

I

15.02.2013

9

13/2003

I

18.02.2013

10

13/2177

I

11.02.2013

11

13/2296

I

25.02.2013

12

13/1762

I

12.02.2013

13

13/2273

U

26.02.2013

14

13/2371

U

25.02.2013

15
16
17
18
19
20
21

ande råd
Fylkesmannen i Sogn
og fjordane V/Inger
Marie Evjestad

søknadsskjema
Kartlegging i samband med
ungdomstrinnsstrategien
Vågsøy kommune
Høring - justering av
Utdanningsdirektorat læreplanene for norsk
et
tegnspråk og norsk for døve
og sterkt tunghørte
Ekstern høring av AD/HD Nasjonal faglig retningslinje
Helsedirektoratet
for utredning, behandling og
oppfølging
Det kongelige
Høring - NOU 2013: 1 Det
kulturdepartement
livssynsåpne samfunn
Oversendelse av
likestillings- og
publikasjonen Satsing på
inkluderingsdepartem barn og ungdom.
ent Det kongelige
Regjeringens mål og
barneinnsatsområder i
statsbudsjettet 2013
Tilskudd til utleieboliger Husbanken
søknadsfrister 2013
Inger Johanne
Trollebø;
Anette Sætren
Referat frå SU-møtet
Halsør;
18.02.2013 Skavøypoll
Lillian Myklebust;
barnehage
Berit Solvang;
Iren Hammersvik
Sogn og Fjordane
Signert søknad om
Fylkeskommune;
medfinansiering Måløy
Sparebanken Sogn
stadion
og Fjordane
Vågsberget
Kvalheim kraft – kulturmidlar
Kulturminneregistrering
Friluftsområde på Moldøen
Kraftstasjonen i Barstadvika
Tilskot Måløy idrettslag/Måløystadion
Informasjon om C-studio

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endeleg vedtak i:
Oppvekst og kulturutval

Møtedato
07.03.2013

Arkivsaknr.:
12/1325

Saksnummer
009/13

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

Godkjenning av prosjektplan for bibliotek og kulturskule

Rådmannen si innstilling

Oppvekst og kulturutvalet vedtar prosjektplan for bibliotek og kulturskule.

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik og tjenesteleder kultur Odd Gunnar Myhre orienterte.
Oppvekst- og kulturutvalget må oppnevne 1 prosjektmedarbeider til
prosjektgruppen/arbeidsgruppen.
Sp v/repr. Terje Kolseth meldte seg. Dette var utvalget enig i.
Administrasjonen endrer tekst som foreslått under møtet.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-009/13

Vedtak:

Oppvekst og kulturutvalet vedtar prosjektplan for bibliotek og kulturskule.
Prosjektmedarbeidar politisk oppnemnt OK-utvalet: Terje Kolseth.

Bakgrunn for saka
Oppvekst og kulturutvalet vedtok i møte 16.10.2012 at ein skulle starte opp arbeidet med å sjå på
innhald og lokalisering av bibliotek og kulturskule. I saka vart det gjort greie for dei mange
utfordringane som biblioteket og kulturskulen har.

Saksopplysningar / fakta
Det er utarbeidd ei prosjektplan som ligg ved denne saka som grunnlag for prosessen vidare.

Vurdering / konsekvensar
Det er viktig å ha ein god prosess for å finne gode løysningar på organisering, innhald, drift og
lokalisering av kulturskulen og biblioteket.
Rådmannen tilrår Oppvekst- og kulturutvalet å vedta prosjektplan for bibliotek og kulturskule.

Vedlegg:
Dok.nr
106201

Tittel på vedlegg
Prosjektplan bibliotek og kulturskule

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalet

Møtedato
07.03.2013

Arkivsaknr.:
13/343

Saksnummer
010/13

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Kommunen sitt ansvar for barn sin rett til barnehageplass

Rådmannen si innstilling

Det er svært viktig for Vågsøy kommune å kunne oppfylle barnehagelova § 12a Rett til plass
i barnehage og å kunne nå målet om full barnehagedekning for alle barn som ynskjer
barnehageplass. Inntil vi når målet er det viktig for kommunen at dei med rett til plass er sikra
plass, framfor barn som ikkje har rett til plass etter lova. Oppvekst og kulturutvalet oppmodar
difor dei private barnehagane om å endre sine vedtekter slik at barn med rett til plass har
prioritet framfor barn utan rett til plass.

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Oppvekst- og kulturutvalget ble enige om å sende oppmoding til Trollskogen barnehage om ikke å
gi plass til barn som ikke har rett til plass, før alle som har rett til plass, har fått plass.
Administrasjonen tar dette til etterretning.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-010/13

Vedtak:

Det er svært viktig for Vågsøy kommune å kunne oppfylle barnehagelova § 12a Rett til plass i
barnehage og å kunne nå målet om full barnehagedekning for alle barn som ynskjer
barnehageplass. Inntil vi når målet er det viktig for kommunen at dei med rett til plass er sikra
plass, framfor barn som ikkje har rett til plass etter lova. Oppvekst og kulturutvalet oppmodar difor
dei private barnehagane om å endre sine vedtekter slik at barn med rett til plass har prioritet
framfor barn utan rett til plass.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

LOV-2012-06-22-54 frå 2013-01-01 Lov om barnehagar (barnehagelova)
§ 12a. Rett til plass i barnehage
Barn som fyller eit år seinast innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass,
har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august i samsvar med denne lova med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er busett.
Kommunen skal ha minimum eit opptak i året. Søknadsfrist til opptaket vert fastsett av kommunen.
Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. FOR-2004-03-19539
§ 5.Vilkår for kommunalt tilskudd
Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunalt
tilskudd.

Bakgrunn for saka
Utifrå barnehagelova § 12a har kommunen plikt til å syte for at alle barn som fyller eit år innan
utangen av august det året dei søkjer barnehageplass får plass i ein barnehage i kommunen.
Nokre private barnehagar har i sine vedtekter at søsken av barn som har plass i barnehagen har
prioritet i forhold til opptakskriterier. Dette sjølv om barnet ikkje fyller vilkåra i barnehagelova § 12a.

Saksopplysningar / fakta
Barnehagesektoren i kommunen er i dag samansett av 3 kommunale og 3 private barnehagar.
Dette er det verkemiddelet kommunen har å bruke i høve til dei krav som er sett i barnehagelova
om retten til barnehageplass.
I opplæringslova står det følgjande om opptak:

Det følger av barnehageloven § 12a at dersom et barn fyller ett år senest innen utgangen av
august det året det søkes om barnehageplass, har barnet etter søknad rett til å få plass i
barnehage i samsvar med barnehageloven og tilhørende regelverk. En kommune, kan ikke
avtale seg bort fra den lovpålagte retten til barnehageplass etter § 12a.
Bestemmelsen i barnehageloven § 12 gjelder samordnet opptaksprosess i kommunen. Etter
forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (saksbehandlingsforskriften) § 2
skal barnehagens vedtekter definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier.
Kommunen plikter i egenskap av barnehageeier å fastsette vedtektene for de kommunale
barnehagene.
Private barnehagar har på same måten som kommunen som barnhageeigar plikt til å fastsetje
vedtekter for barnehagane. Når private barnehagar i sine vedtekter gjev fortrinnsrett for barn som
har søsken (som ikkje fyller eitt år innan fristen) i barnehagen, kan kommunen komme i den
situasjonen at vi ikkje klarer å oppfylle retten i § 12a, dvs. at 0-åringar får plass før 1-åringane med
rett etter lova.

Vurdering / konsekvensar
I rammefinansieringa til kommunane er tal barn i barnhagealder (1-5 år) ein av faktorane vi får
tilskot etter.
Den einaste moglegheita kommunen har til å styre at dei barna som har rett til barnehageplass får
tilbod om plass i ein av barnehagane, er å oppmode dei private barnehagane til å endre sine
vedtekter slik at 1-åringane har prioritet før 0-åringane. Dvs at vedtektene i dei private

barnehagane må endrast til at dei barna som har rett til plass står høgare på opptakskriteria enn
søsken utan rett etter §12a..
Rådmannen vil difor tilrå oppvekst- og kulturutvalet å oppmode dei private barnehagane til å endre
vedtektene sine slik at barn med rett har høgre prioritet ved opptak enn dei barna som ikkje har rett
til plass.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endeleg vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalet

Møtedato
07.03.2013

Arkivsaknr.:
13/349

Saksnummer
011/13

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Vedtekter kommunale barnehagar 2013

Rådmannen si innstilling

Oppvekst- og kulturutvalet godkjenner vedtektene for dei kommunale barnehagane i tråd
med vedlagde dokument.

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om forslaget til de nye vedtektene for de kommunale
barnehagene.
Oppvekst- og kulturutvalget diskuterte.
Sp v/repr. Terje Kolseth fremmet følgende endringsforslag til vedtektene under Tilbod:
«Nytt barnehageår startar i veke 33».
FrP v/repr. Kåre Eide fremmet følgende endringsforslag til vedtektene under Opptak:
«Ikke ta inn endring i minoritetsspråklige, ikke ta inn endring i rekruttering av nøkkelpersonell til
Vågsøy kommune og ikke makstid per dag».

Votering

Oppvekst- og kulturutvalget voterte først over Frp sitt endringsforslag. Dette falt med 5 stemmer.
Det ble deretter votert over endringsforslaget til Sp. Dette ble vedtatt med 5 stemmer.
Til slutt ble rådmannens innstilling inkludert vedtatt endringsforslag votert over. Dette ble vedtatt
med 5 stemmer.
OK-011/13

Vedtak:

Oppvekst- og kulturutvalet godkjenner vedtektene for dei kommunale barnehagane i tråd med
vedlagde dokument.
Endre vedtekter slik under Tilbod: Nytt barnehageår starter i uke 33.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Lov om barnehagar LOV-2005-06-17-64 § 7.

Bakgrunn for saka
Barnehagelova § 7 seier følgjande om vedtekter for barnehagar:
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger
som er av betydning for foreldrenes / de foresattes forhold til barnehagen, herunder
a)eierforhold,
b)formål, jf. §§ 1 og 1a
c)opptakskriterier,
d)antall medlemmer i samarbeidsutvalget,
e)barnehagens åpningstid.
Vedtektene til dei barnehagane er tidlegare godkjent i oppvekst- og kulturutvalet. Dei vert no lagt
fram for revidering og tilpassing til dagens situasjon.

Saksopplysningar / fakta
Dei største endringane i vedtektene er:
Endringar i opptakskriteria:
Minioritetsspråklege
Barn som skal ta til i skulen innan eitt år
Barn med delt plass
Flytte barnehage
Rekruttering av nøkkelpersonell til Vågsøy kommune
Tilbodet i barnehagane er omformulert og konkretisert ma.
Opphaldtid i barnehagen max 8,5 timar pr. dag
Nytt barnehageår 1. august
Oppseiingsfrist av plass er 1 månad
Foreldrebetaling er konkretisert
Ferie er konkretisert
Helsekontroll er konkretisert
Saka har vore drøfta i alle samarbeidsutvala i dei kommunale barnehagane. Følgjande innspel er
komne inn:
I møtet 18.02.2013 kom samarbeidsutvalet ved Skavøypoll barnehage med følgjande
kommentarar:

1. Nytt barnehageår tek til 01. august, må endrast til : « Nytt barnehageår tek til i veke 33»
(som no).
2. Oppseiingsfrist på 1 månad» er positivt
I samarbeidsutvalget ved Skramsmarka barnehage sitt møte 22.01.2013 vart det gjort følgjande
vedtak:
1. For fleirtalet av foreldra er det truleg beste løysninga å oppretthalde barnehageåret slik det
er no.
Samarbeidsutvalet i Holvik barnehage har møte 4. mars. Eventuelle kommentarar blir lagt fram i
møte i oppvekst- og kulturutvalet 7. mars.

Vurdering / konsekvensar
Vedtektene i dei kommunale barnehagane er no justert og tilpassa dei endringane og
utfordringane rådmannen ser i kommunen.
Det einaste området det er diskusjon om er kor tid barnehageåret startar/sluttar. Den dagen
Vågsøy kommune har SFO på heilårsbasis er dette ikkje noko problem. Då kan 6 åringane avslutte
barnehagen 31.07. og SFO overtek ansvaret 01.08.
Det har ikkje vore stort nok behov i Vågsøy for å ha SFO opent i skuleferiane. Kommunen har
også i år hatt nokre spørsmål om sommaropent SFO. Det er ikkje føreteke noko undersøking av
det faktiske behovet i år.
Fordelen med å starte barnehageåret den 1. august er at vi då føl skuleåret og at barn som skal
starte i barnehage kan bli tilvent i barnehagen før skulen startar.
Ulempa med å starte barnehageåret den 1. august er pass til dei barna som sluttar i barnehagen
den 31.07. og ikkje startar på skulen før 19. august.

Vedlegg:
Dok.nr
105724
106820

Tittel på vedlegg
Forslag til vedtekter for kommunale barnehagar
Referat samarbeidsmøte i Holvik barnehage 04.03.2013

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
07.03.2013

Arkivsaknr.:
12/1433

Saksnummer
012/13

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Myhre

Drøftingssak - Søknad om forskuttering spillemidler - Skavøypoll
idrettslag

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik og tjenesteleder kultur Odd Gunnar Myhre ønsker innspill om hvilke
signaler man skal gi.
Det ble stilt spørsmål om man kunne gjøre en lignende driftsavtale som med Måløy idrettslag, men
det er en vesentlig forskjell på Måløy idrettslag kontra Skavøypoll idrettslag da kommunen er eier
av anlegget og MIL får kompensasjon for å holde anlegget.
Bør gi en slags garanti på at prosjektet ikke blir satt i gang før man vet at spillemidlene er der.
Odd Gunnar informerte at man får svar med Fylkeskommunene i slutten av juni vedr.
spillemidlene. Da kan man enten få avslag på at søknaden ikke er godkjent eller at der ikke er nok
midler. Så lenge søknaden er god og den blir fornyet hvert år vil man få spillemidler en eller annen
gang, men kan ikke forutsi når.
Gi signaler tilbake om at de kan dekke rentekostnadene sine selv.
Administrasjonen tar innspillene til etterretning og drøftingssaken vil komme tilbake som ei sak ved
et senere møte.

Votering

Ingen votering.
OK-012/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her

Søknad om forskuttering spillemidler – Skavøypoll idrettslag
Vedlegg:
Dok.nr
104843

Tittel på vedlegg
Søknad om forskuttering av spelemidlar

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
07.03.2013

Arkivsaknr.:
13/412

Drøftingssak - Årshjul barnehage/skule

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Utsettes til neste møte 09.04.2013.

Votering

Ingen votering.
OK-013/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
Årshjul barnehage/skule.

Saksnummer
013/13

Saksansvarlig:
Tone Holvik

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg

Endelig vedtak i:
Oppvekst- og kulturutvalg

Møtedato
07.03.2013

Arkivsaknr.:
11/616

Saksnummer
014/13

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Myhre

Drøftingssak - Evt. nytt tilbod i kulturskolen

07.03.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Tjenesteleder kultur Odd Gunnar Myhre orienterte. Daglig leder ved C-studio har signalisert pause
frem til høsten, usikkert på hva som skjer etter dette. Det ble spurt fra administrasjonen sin side om
Oppvekst- og kulturutvalget ønskte at noe skulle gjøres opp i mot dette. I flg. spørreundersøkelsen
«Helsevaner miljø og livsstil hos skoleelever i Sogn og Fjordane» gjennomført blant elever i 6. og
8. klasse, viser det at spesielt jentene i Vågsøy er lite aktive. Ca 150 barn og unge står nå i fare for
å miste sitt fritidstilbud, og de aller fleste av disse er jenter.
Oppvekst- og kulturutvalget ønskte at tilbudet skulle opprettholdes, og ba administrasjonen ta
kontakt med daglig leder for å se på alternative måter for opprettholdelse av dansetilbudet.

Votering

Ingen votering.
OK-014/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
Evt. nytt tilbod i kulturskolen.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg
Planutvalg

Endelig vedtak i:
Planutvalg

Møtedato
07.03.2013
07.03.2013

Arkivsaknr.:
12/35

Saksnummer
015/13
022/13

Saksansvarlig:
Tone Holvik

Drøftingssak - Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 20122024

07.03.2013 Planutvalg
Møtebehandling:

Felles synfaring og drøfting med Oppvekst- og kulturutvalget til Vågsøy ungdomsskole, Skram
skole og Skavøypoll skule. Rektor og verneombudet var tilstede på hver skole.
Kommunalsjef Tone Holvik, arkitekt Gitte Langlo og økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Viktig å
ha en prinsipiell diskusjon og fastsette et møte for å gå videre i prosessen. En verdivalgs-diskusjon
ligger i bunnen og dette må det sies noe om. Det er akutt behov for mer plass til elever med
spesielle behov. Det må avklares mer før en endelig konklusjon.
Administrasjonen har fått innspill for flere ulike modeller. I vedlagte notat er det ikke tatt med
utfordring vedr. tegnspråk. Skal dette være på en eller flere skoler? Det er heller ikke tatt med om
det skal være introduksjonsklasser for majoritetsspråklige grupper, skal det være en eller flere
skoler?
Samling av barn med ulike funksjonshemminger på en plass for besparelse av utbygging.
Behovene på Skavøypoll skule er helt motsatt kontra behovene på Skram skole.
Multifunksjonshemmede på en skole må avklares opp i mot foreldrene, men å plassere sammen
ulike funksjonshemminger blir uheldig.
Mye å gjøre på ungdomsskolen. Ny kontra oppussing av gammel. Hva er best?
Å bygge ny ungdomsskole er helt klart best om kommunen hadde hatt en god økonomi. Velger en
å løse problemene over tid er dette dyrt og uhensiktsmessig.
Arkitekt Gitte Langlo informerte at ny skole på Tennebø er det rimeligste alternativet. Arkitekten
snakket litt om modulskole, men hadde ikke tall på hva dette ville koste. Ikke anbefalt å flikke på
ungdomsskolen.
Ungdomsskolen vurderes som den dårligste. Best å se mot en ny skole.
Beholde strukturen kommunen har per i dag når det gjelder barneskolene.

Samlokalisere tegnspråk, bruke den skolen som allerede har spesialisert seg.
Oppsummering:
Administrasjonen oppfordret politikerne å komme med sine innspill til neste fellesmøte som ble
fastsatt til 09.04.2013.

Votering

Ingen votering.
PU-022/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

Skriv inn drøftinger her
Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 2012 -2024
-

Felles synfaring på Vågsøy ungdomsskole, Skram skole og Skavøypoll skule
Felles drøfting mellom Oppvekst- og kulturutvalget og Planutvalget

