
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kultur- og oppvekstutvalget 
 

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset   
Dato: 29.01.2013 
Tid:            19.00 – 21.05  
 
 
Til stede på møtet: 
 
Møteleder:       Roger Olstad (AP)  
 
Medlemmer: Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Eli Uttakleiv (H), Heidi 

Saxegård Eriksen (H), Peder Harlem (SP), Andreas Graff (Krf)  
 

Forfall: Ingen 
 
Varamedlemmer: 

 
Ingen 

 
Administrasjonen: 

 
Rådmann Alf Thode Skog, kontorsjef Laila Olsen Rode 

 
Behandlede saker: 

 
F.o.m. sak 1/13 - t.o.m. sak 3/13 

 
Protokoll sendt til:      Medlemmer, varamedlemmer, rådmann,  kommunalsjef, 
        ordfører, revisjonen, kontrollutvalget, møtesekretær, 
 
Merknader: 

 
Leder ønsker et fast punkt på dagsorden hvor det gis mulighet for å få 
orientering om aktuelle saker. Spørsmål som ønskes besvart på møtet 
bør fortrinnsvis meldes i forkant for at svar kan forberedes. 
 
Utvalget ønsker å ha møter på skoler og barnehager – neste møte 
avholdes på Os skole.   
 
Rådmannen orienterte om prosess for rekruttering av ny seksjonsleder 
skole.  
 
Venstre v/Espen Storeheier ønsker en orientering om tilbygg på 
Kirkeng barnehage og skole og ønsker å kunne gi innspill til Fast 
byggekomité om utforming, kostnader mv.    
 
Venstre v/Espen Storeheier ønsket en orientering om situasjonen rundt 

• Muligheten for ansettelse av skolepsykolog 
• Parkering v/Os skole 
• Barnevernet – i forhold til statlig barnevern og endring av 

myndighetsområde 
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Venstre v/Elin Gjerberg ønsket en orientering om opptak i barnehager 
– definisjon på full barnehagedekning m.v. Rådmannen ønsker fokus 
på problematikken og vil orientere utvalget fortløpende.  Rådmannen 
vil også orientere om antall barnehageplasser til barn fra andre 
kommuner. 
 
Venstre v/Elin Gjerberg tok opp problematikk rundt drop-out-elever i 
videregående skole og ber om at utvalget får en orientering om 
utfordringen for Rakkestad.  Utvalget vil få en orientering om dette på 
et senere møte samtidig med en orientering om «Ny-Giv-prosjektet» 
jfr. vedtak i budsjett 2013. 
 
Høyre v/Eli Uttakleiv ønsket en orientering om svømmeopplæring i 
kommunal regi (dagtid) og kom med innspill om samarbeid 
kommune/frivillige lag og foreninger om svømmeopplæring på 
kveldstid.  
   
 
Når det gjelder tidspunkt for behandling/orientering om ovennevnte 
saker, vises til «Behandling» i sak 1/13 - Årshjul/årsprogram i 
barnehage, skole og kultur 2013.  
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
 
1/13 13/143   
 ÅRSHJUL/ÅRSPROGRAM I BARNEHAGE, SKOLE OG KULTUR 

2013  
 

2/13 12/1691   
 LOKAL FORSKRIFT FOR SKOLEKRETSGRENSER I RAKKESTAD 

KOMMUNE  
 

3/13 13/142   
 ORIENTERING - STATUSRAPPORT FOR 

ANTIMOBBEPROGRAMMET I RAKKESTADSKOLEN - UTGANG 
JANUAR 2013  
 

4/13 13/75   
 VALG AV 17. MAI KOMITÈ 2013  
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1-13 ORIENTERING - ÅRSHJUL/ÅRSPROGRAM I BARNEHAGE, SKOLE OG KULTUR 
2013  
 
Behandling: 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte om planlagte saker/temaer og planlagte datoer for 
behandling - første halvår 2013: 
 
Kultur:  

• Gjennomgang av tilskuddsordningen/-systemet innen seksjonen - 12.3.13 og 23.4.13.  
• Kulturskoletilbudet i SFO - 23.4.13. 

 
Skole: 

• Ressurser, rektorer og assisterende rektorer, 12.3.12 (Kartlegging pågår) 
• Lokal forskrift - Skolegrenser m.m., 23.4.13.  
• Skoleting - 9.4.13.  
• Tilstandsrapport for grunnskolen - 12.3.13.  
• Skoleutviklingsplan - revidert utgave - 23.4.13.  
• Kulturskoletilbudet i SFO - 23.4.13.  
• Anti mobbeprogrammet - hele første halvår. 

 
Barnehage:  

• Trygge Barnehager, orientering, 12.3.13.  
• Barnehager, utbyggingsstrategi, 23.4.13.  

 
Under utvalgsbehandlingen framkom:  

• Svømming - orientering om status og videre opplegg - 12.3.13 (også kommunale 
tilbud og frivillig aktivitet).   

• Kirkeng skole og Kirkeng barnehage - orientering om byggeprosjektene som grunnlag 
for innspill - 12.3.13.  

• "Drop outs" i videregående skole - orientering 12.3.13.  
• Os skole - parkeringsplass - tilbakemelding - 12.3.13.  
• Barnehagedekning og barnehageplasser - orientering 12.3.13.  
• Skolepsykolog i skolen - videre oppfølgning - 12.3.13 og 23.4.13.  
• Den kulturelle skolesekken - evaluering av ordningen - tilbakemelding 12.3.13.  

 
             
Vedtak: 
Kultur- og oppvekstutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 
    

2-13 ORIENTERING - LOKAL FORSKRIFT FOR SKOLEKRETSGRENSER I 
RAKKESTAD KOMMUNE  
 
Behandling: 
Rådmann Alf Thode Skog orienterte. 
 
Etter høring behandles forskriften i kultur- og oppvekstutvalget 23.04.2013. 
 
Vedtak: 
Kultur- og oppvekstutvalget tar orienteringen til etterretning. 
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3-13 ORIENTERING - STATUSRAPPORT FOR ANTIMOBBEPROGRAMMET I 
RAKKESTADSKOLEN - UTGANG JANUAR 2013  
 
Behandling: 
Konstituert skolesjef/seksjonsleder skole Lars Fagerhøi orienterte. 
 
Vedtak: 
Kultur- og oppvekstutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 
  
   

4-13 VALG AV 17. MAI KOMITÈ 2013  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Som nytt medlem etter Ove Gundersen velges: 

• _ _ _ _ _  

Funksjonstid 2013 

 

2. Som nye medlemmer i 17.mai-komiteen i Rakkestad velges: 

• _ _ _ _ _ _ _ _  

• _ _ _ _ _ _ _ _  

• _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Funksjonstid 2013 og 2014. 
 

3. Som leder for 17. mai komiteen i Rakkestad 2013 velges _ _ _ _ _ _ _ 

4. Enhetsleder stabstjenester Oppvekst og kultur deltar på møter i komiteen etter behov. 

 
Behandling: 
Eli Uttakleiv (H) foreslo seg selv som medlem etter Ove Gundersen (2013). 
Espen Storeheier (V) foreslo Kaisa Storeheier (V) som medlem for 2013 og 2014. 
Peder Harlem (SP) foreslo seg selv som medlem for årene 2013 og 2014 
Fra Krf kom forslag på Terje Holt for 2013 (Nytt medlem må oppnevnes for 2014)  
Roger Olstad (AP) forslo Unni Ødegård som leder av 17. mai-komiteen 2013. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Som nytt medlem etter Ove Gundersen velges: 

• Eli Uttakleiv 

Funksjonstid 2013 
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2. Som nye medlemmer i 17.mai-komiteen i Rakkestad velges: 

• Kaisa Storeheier 

• Peder Harlem 

• Terje Holt (kun 2013) 

 
Funksjonstid 2013 og 2014. 
 

3.  Som leder for 17. mai komiteen i Rakkestad 2013 velges Unni Ødegård. 

4.  Enhetsleder stabstjenester Oppvekst og kultur deltar på møter i komiteen etter behov. 

 

 

Melding om vedtak sendt:  Ordfører, de valgte, seksjonsleder kultur, enhetsleder 
stabstjenester Oppvekst og kultur, politisk sekretariat. 
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