
Rakkestad kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kultur- og oppvekstutvalget 
 

Sted: Os skole, Biblioteket    
Dato: 12.3.2013 
Tid: 19.00 – 21.30   
 
 
Til stede på møtet: 
 

 

Møteleder: 
 

Roger Olstad (Ap) 

Medlemmer: Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Heidi Saxegård Eriksen (H), 
Peder Harlem (Sp), Andreas Graff (Krf) 
 

Forfall: Eli Uttakleiv (H) 
 
Varamedlemmer: 

 
Knut Ruud (H) 

 
Administrasjonen: 

 
Rådmann Alf Thode Skog, Konst. skolesjef Lars Fagerhøi. 
Seksjonsleder barnehage Anne Grete Schau, møtesekretær May-Britt 
Lunde Nordli 

 
Behandlede saker: 

 
F.o.m sak 5/13 - t.o.m. sak 6/13 
 

Protokoll sendt til:       Medlemmer, varamedlemmer, ordfører, kontrollutvalget, revisjon, 
kommunalsjef og rådmann 

 
Merknader: - Protokoll fra møte i utvalget den 29.1.2013 ble godkjent. 

 
- Presentasjon av Trygge barnehager v/rådgiver Anders 

Johnsrud. 
 
- Ressurser i helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

Rådmannen orientert og begrunnet de endringer av ressursbruk som 
er iverksatt. Konst. skolesjef orienterte om Åpen dør teamet  ved 
Rakkestad ungdomsskole, som er et samarbeid mellom 
skolehelsetjenesten, Rakkestad ungdomsskole, barneverntjenesten 
og psykisk helsearbeid.   

 
Utvalget gir følgende uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget sitt møte 
13.3.13.: 
 
Kultur- og oppvekstutvalget mener reduksjonen av 
helsesøstertjenesten på 6. trinn og 10. trinn er alvorlig og at 
tjenesten primært finner rom for tiltaket innen sine budsjettrammer. 
 
Utvalget ber om en orientering av saken i Kommunestyret 21. mars 
2013. 
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- Rektor og assisterende ressurser 

Konst. skolesjef presenterte hvor mye tid som er avsatt til ledelse på 
skolene, fordelt på antall lærere og antall elever. Lederfaktoren 
kunne med fordel vært noe høyere. 
 
Utvalget ønsker å prioritere en økning av lederressursen på skolene. 
Kostnadsberegnes allerede nå, slik at det kan legges til grunn i 
budsjettarbeidet for 2014, og evt. også forskutteres iverksatt 
allerede for skoleåret 2013-2014. 

   
 
- Status og videre opplegg for svømmeundervisningen 

Det er nå tilrettelagt for god nok svømmeundervisning ved alle 
skolene i henhold til lærerplanen. Ved Bergenhus skole er økningen 
størst. 

 
 
- Kirkeng skole/Kirkeng barnehage – Investeringsprosjekt 

Rådmannen orienterte om status i skoleprosjektet, og at det i 
prosjekteringen er lagt til grunn ett gjennomsnittlig elevtall pr. 
trinn på 22. 
 

 
- Barnehageopptaket 2013 

Seksjonsleder barnehage Anne Grethe Schau orienterte om status i 
opptaket. Det er nok barnehageplasser de neste 2 årene til de med 
rett til plass i henhold til nasjonal norm. Rakkestad kommune har 
ikke vedtatt Lokal norm, men prøver hele tiden å tilby alle som 
trenger og etterspør plasser en plass. 

 
 
- Os skole – Parkeringsforhold 

Det er tegnet forslag til endret parkering både ved Os skole og 
Bergenhus skole. Saksbehandlingsprosessen er igangsatt, og det er 
planlagt at endringene er ferdigstilt til neste skoleår starter.  

 
 

- Skolepsykolog – videre prosess 
Rådmannen arbeider med saken – antyder et to årig prøveprosjekt 
på området. 

 
 
- Den kulturelle skolesekk – tilbakemelding. 
  Orientering gis neste møte i utvalget.  
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel 
  
5/13 12/2127   
 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  

 
6/13 13/474   
 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM RAKKESTAD IDRETTSRÅD OG 

RAKKESTAD KOMMUNE  
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5-13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommunestyre tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Rakkestad kommune til 
orientering. 
 
 
Behandling 
Konstituert skolesjef Lars Fagerhøi presenterte og utdypet innholdet i rapporten.  
 
Utvalget uttrykte tilfredshet med det arbeidet som nå gjøres i Rakkestadskolene, og synes at 
rapporten dokumenterer godt. Utvalget ønsket at det fokuseres ytterliggere på 
forebyggingsarbeid på ungdomstrinnet for å reduseres frafall i den videregående skole, og at 
dette arbeidet, med resultater, fremkommer i senere tilstandsrapporter.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til Kommunestyret 
Rakkestad kommunestyre tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Rakkestad kommune til 
orientering. 
 
 
 

6-13 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM RAKKESTAD IDRETTSRÅD OG RAKKESTAD 
KOMMUNE  
 
 
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. 

 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Kultur- og oppvekstutvalgets innstilling til Kommunestyret 
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.  
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