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MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget 
 
Sted: Os skole, Biblioteket      MERK, endret møtested 
Dato: 12.03.2013  
Tid: 19:00  
 

SAKSLISTE 
 
Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr. Tittel   
   
5/13 12/2127   
 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  

 
6/13 13/474   
 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM RAKKESTAD IDRETTSRÅD OG 

RAKKESTAD KOMMUNE  
 

 
Orienteringssaker: 
 
• Trygge barnehager orienterer om sin virksomhet generelt og planene i Rakkestad 

spesielt (ca. 30. minutter). 
 

• Rådmannen og skolesjefen rapporterer i møtet til Kultur- og oppvekstutvalget på (ca. 30 
minutter): 

 
1. Rektor og assisterende rektor ressurser. 
2. Status og videre opplegg for svømmeundervisningen. 
3. Kirkeng skole – Investeringsprosjekt. 
4. Kirkeng barnehage – Investeringsprosjekt. 
5. Barnehageopptaket 2013.  
6. Os skole – Parkeringsforhold. 
7. Skolepsykolog – Videre prosess. 
8. Den kulturelle skolesekk – Tilbakemelding.  

 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
Rakkestad, 5. mars 2013  
 
Roger Olstad (s) 
Leder 
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5-13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
Saksbehandler:  Alf Thode Skog Arkiv: 131 B10  
Arkivsaksnr.: 12/2127    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Kultur- og oppvekstutvalget 12.03.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Rakkestad kommune til 
orientering. 
 
 
Vedlegg 
1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Rakkestad kommune 

 
 

Bakgrunn 
Rakkestad kommune skal som skoleeier hvert år behandle en rapport om tilstanden i 
grunnskolen i kommunen. Den skal omhandle læringsresultater, eksamensresultater og 
forhold i elevenes læringsmiljø framkommet i elevundersøkelsen. Videre inneholder 
rapporten data om overgangen til videregående skole, status vedrørende den kommunale 
skoleutviklingsplanen og systemer for oppfølging, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling av 
Rakkestadskolen.  
 
I tillegg til å gi et bilde av tilstanden i skolene, skal rapporten danne grunnlaget for lokal 
skoleutvikling. Den blir i løpet av vårhalvåret lagt fram for det lokale skoletinget som 
grunnlag for å drøfte videre utvikling av Rakkestadskolen. Her møter i tillegg til kommunens 
ledelse og representantene i OPU, brukerrepresentanter fra alle skoler, leder og nestledere i 
elevråd og medlemmer av foreldrerådets arbeidsutvalg på alle skoler. Det lokale skoletinget 
skal med bakgrunn i blant annet tilstandsrapporten kunne komme med innspill til videre 
utvikling av Rakkestadskolen.  
 
Tilstandsrapporten skal i følge lovteksten drøftes av skoleeier – det vil si kommunestyret.  
Selve rapporten er skrevet i et webbasert verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet i 
Skoleporten. Her genereres automatisk data fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 
grunnskolens informasjonssystem (GSI) inn i tilstandsrapporten.   
 
 
Hjemmel 
I henhold til opplæringslovens § 13-10 skal kommunen som en del av oppfølgingsansvaret 
som skoleeier utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringa i kommunen. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Med hensyn til så vel fakta som vurderinger i saken vises til tilstandsrapporten. 
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6-13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM RAKKESTAD IDRETTSRÅD OG RAKKESTAD 
KOMMUNE  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: C21  
Arkivsaksnr.: 13/474    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Kultur- og oppvekstutvalget 12.03.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar samarbeidsavtale mellom Rakkestad Idrettsråd og 

Rakkestad kommune som fremlagt. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide mindre korrigeringer i avtalen etter behandling i 
Idrettsrådet. Større endringer som fremkommer etter Idrettsrådets behandling krever 
fornyet vedtak i kommunestyret. 

 
 
Vedlegg 
1. Utkast til Samarbeidsavtale mellom Rakkestad Idrettsråd og Rakkestad kommune 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad Idrettsråd har etter oppfordring fra Østfold idrettskrets bedt kommunen om en 
formalisering av samarbeidet gjennom en samarbeidsavtale.  

Vedlagte utkast til samarbeidsavtale er basert på forslag fra Rakkestad Idrettsråd, og bygger 
på mal fra Norges idrettsforbund og anbefalinger fra KS. 

 
Økonomi 
Samarbeidsavtale formaliserer allerede eksisterende samarbeidsformer, og endrer ikke på 
økonomiske rammebetingelser for samarbeidet. 

 
Kommunens ansvar i saken 
En samarbeidsavtale mellom Idrettsrådet og kommunen må vedtas både av Årsmøte for 
Rakkestad Idrettsråd og kommunestyret i Rakkestad kommune. 
 
Rakkestad idrettsråd behandler samarbeidsavtalen på sitt årsmøte i mars. 
 
  
Administrasjonens vurdering 
Rakkestad kommune har et godt etablert og velfungerende idrettsråd i tråd med idrettens 
eget regelverk.  
 
Opprettelse av Idrettsråd følger av Lov om Norges idrettsforbund (NIF-loven) kap. 8.  I hht 
§8-1 skal kommuner med mer enn 3 selvstendige idrettslag har et koordinerende og 
samlende Idrettsråd. 
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Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal 
være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom idretten og de kommunale 
myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.  
 
Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale 
myndigheter, være høringsinstans for prioritering i tiltaksplanen knyttet til Tippemidler og 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt avgi innstilling på fordeling av 
kulturtilskudd til idrettslagene.  
 
Administrasjonen støtter at samarbeidet videreføres og formaliseres gjennom en 
samarbeidsavtale. 
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