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Saltdal kommune

Arkiv:

A20

Arkivsaksnr:

2010/106

Saksbehandler: Grete Pettersen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
19/10

Møtedato
07.06.2010

Eksp. til:

Plan for overgang barnehage - skole
Foreliggende dokumenter:
- Plan for overgang vedtatt i hovedutvalg for undervisning 01.09.99
- Forslag til ny plan
- Kunnskapsløftet
- Rammeplan for barnehager
- Veileder fra departementet.: ”Fra eldst til yngst”
- Oversikt over høringsinstanser
Sakens bakgrunn
Saltdal kommune har plan for overgang som ble vedtatt i hovedutvalg for undervisning i 1999.
Planen har vært under kontinuerlig revidering siden da. Plan fra 1999, erfaringer med det
praktiske arbeidet, samt sentrale føringer for feltet, var utgangspunktet da enhet barnehager og
de to skolene høsten 2009 tok fatt i dette arbeidet.
Saltdal har i flere år hatt et forum der førskolelærerne fra barnehagene og lærerne fra skolen har
møttes jevnlig for faglig utveksling. Dette nettverket er nøkkelen for å få til et reelt samarbeid i
praksis.
Nettverket ble invitert til å utføre rullering av planen.
Gruppa har delt seg i 3 undergrupper og underveis hatt gruppemøter, plenumsmøter og møter
med styringsgruppa.
Gruppa har bestått av:
• Nina Bentsen, Rognan barnehage
• Bente Nymo, Rognan barnehage
• Lisbeth Milovanovic, Rognan Barneskole
• Inger Hele Størkesen, Rognan Barneskole
• Ann Karin Aanes, Rognan barneskole
• Inger Toppen, Knekthågen barnehage
• Bente Westgård, Røkland skole
• Mai-Britt Elvebakk, Røkland skole
• Anne Lise Vassbotn, Saltnes barnehage
• Sigrid Stormo, Høyjarfall barnehage

•
•

Linn Karlsen, Trollskogen barnehage
Turid Johansen, Engan Gårdsbarnehage

Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av fagleder på Rognan barneskole Astrid
Moen, fagleder på Røkland skole Evy Almo og enhetsleder for barnehagene Grete Pettersen.
Planen har i mai 2010 vært på høring.
Følgende uttalelser er mottatt:
Samarbeidsutvalget Høyjarfall barnehage:
- støtter forslag til plan.
Samarbeidsutvalget Saltnes barnehage:
- støtter forslag til plan
Enhet SOFA:
- spør om det er aktuelt at barnevernet deltar i samarbeidsmøte på våren (s 6)
Kommentar:
Dette dekkes opp av særmøter.
- ønsker at foreldremøtet i september (s7) orienterer om de ulike hjelpetjenestene som
finnes i kommunen og om rutiner for samarbeid.
Kommentar:
Dette er bakt inn i foreldrekurset.
Samarbeidsutvalget Engan Gårdsbarnehage:
- vedrørende kartlegging. SU ønsker en presisering på hva dette skal brukes til. De ønsker
ikke at man skal måtte kartlegge alle barna, men at man gjør det etter behov.
Kommentar:
Presiseringa er tatt med i planen
Samarbeidsutvalget Knekthågen barnehage:
- spør om det skal være samarbeidsmøter både vår og høst (s8)
Kommentar:
Det er en skrivefeil at punktet er tatt med to ganger
- ønsker omarbeidet skjema 1 med hensyn til status foreldre. (s9) Sivil status er
uinteressant. Skjemat bør omarbeides etter mal fra søknadsskjema til barnehageplass.
Kommentar:
Det er tatt med et nytt tiltak: nettverket får i oppgave å endre skjema ut fra ønsket i SU
Knekthågen
- Talefeil bør erstattes med språkvansker / uttalefeil (s9)
Kommentar:
Ordet talefeil er erstattet med språkvansker
- Dato for levering av skjena skal være 1. mai ikke 1. februar (s9)
Kommentar:
Dato endret til 01.05

Samarbeidsutvalget Rognan barnehage:
- SU ber om at helsestasjonens rolle i oppstart for barna i 1. klasse tas med i planen.
Hvilke oppgaver skal helsestasjonen bidra med? I dag opererer helsestasjonen med egen
skjema for foreldrene.
Kommentar:
Nytt tiltak tatt med. Enhetsleder barnehage innkaller helsestasjonen til møte med
styringsgruppa for å diskutere og eventuelt samordne skjemaene til foreldrene
Rognan barneskole, team:
- spør om førskoleuka kan være 3 dager i stedet for 5
Kommentar:
Antall dager førskole er bestemt ut fra det enkelte skoles egne erfaringer og behov.
- påpeker at 7.trinn må vike plassen for at førskoleungene skal få klasserom og at dette er
et problem.
Kommentar:
Dette er et internt organisatorisk spørsmål som ikke omfattes av planen.
Vurdering:
Arbeidet med overgang barnehage – skole har lange tradisjoner i Saltdal.
Planen vil være et godt redskap for å drive og evaluerer dette arbeidet.
Rådmannens innstilling
Framlagte plan for overgang barnehage – skole vedtas.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2010/332

Saksbehandler: Anne Marit Franing

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
20/10

Møtedato
07.06.2010

Eksp. til:

OMSORGSPLAN 2020.
Foreliggende dokumenter:
- Forslag til omsorgsplan 2020.
- Omsorgsplan – høringsuttalelser.
- K-styre sak 4/08 Omsorgsplan 2020.
Sakens bakgrunn:
Kommunestyret har i sak 4/08 vedtatt at Omsorgsplan 2020 skal utarbeides.
Arbeidsgruppene har vært sammensatt av ledere fra pleie og omsorg, ergoterapeut, samt
eldrerådet, 1representant fra rådet for funksjonshemmede og hovedtillitsvalgt.
Enhetsleder har ledet arbeidet.
Styringsgruppa har bestått av Rådmann, Trond Andreassen og Omar Aardal.
Planen har vært utlagt på hjemmesiden til åpen høring.
Det har vært avholdt 2 åpne møter på Rognan og Røkland med gjennomgang av foreliggende
plan.
Foreliggende høringsuttalelser er stort sett medtatt i planen. Det tas forbehold om eventuelle
endringer med styringsgruppa 3 juni 2010.
Vurdering:
Omsorgsplan tar utgangspunkt i tilrådninger i St.meld nr 25, ”Mestring,muligheter og mening”
Framtidens omsorgutfordringer.
Vurdering av dagens situasjon og av fremtidige behov.
Planen tar også med signaler i St.meld 47. Samhandlingsreformen.
Planarbeidet har vært interessant og svært omfattende.
Høringsuttalelsene er positive og forslag til endringer er medtatt i forslaget.
Rådmannens innstilling:
Framlagte forslag til Omsorgsplan 2020 godkjennes.

Saltdal kommune

Arkiv:

A22

Arkivsaksnr:

2007/243

Saksbehandler: Torodd Moen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
21/10

Møtedato
07.06.2010

Eksp. til:

Rullering av vedtekter for skolefritidsordningene i Saltdal
kommune
Foreliggende dokumenter:
Forslag til rullering av vedtekter for skolefritidsordningene i Saltdal.
Sakens bakgrunn
Styringsgruppa for Kvalitetskommuneprosjektet utnevnte i 160408 ei prosjektgruppe med
følgende sammensetning:
Prosjektleder: Grete Pettersen
Deltakere:
Kyrre Næstby
Linda Ellingsen
Torodd Moen
May Britt Elvebakk
Ann Karin Aanes
Karin Mindrum

(skolefaglig koordinator)
(politiker)
(tillitsvalgt)
(rektor)
(leder SFO)
(leder SFO)
(forelder)

Gruppas mandat:
Prosjektgruppa skal legge fram for styringsgruppa et dokument som beskriver situasjonen
i SFO i Saltdal, og peke på tiltak som bedrer kvalitet, brukermedvirkning og fornøydhet
hos ansatte og brukere.

Delmål:
- kartlegge kvaliteten på SFO i Saltdal kommune
- beskrive nå-situasjonen
- utvikle standard/kvalitetsnormer
- foreslå tiltak i henhold til funn
De tiltak prosjektgruppa presenterte, medfører rullering av vedtektene.
Rådmannens innstilling
De foreslåtte endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Saltdal vedtas.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2010/589

Saksbehandler: Torodd Moen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Kommunestyre
Sign.

Utvalgssak
22/10

Møtedato
07.06.2010

Eksp. til:

Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal 2009
Foreliggende dokumenter:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal 2009
Sakens bakgrunn
Opplæringslovens § 13.10 som bl.a. sier:
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, fylkestinget
og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.
Vurdering
Se rapport
Rådmannens innstilling
Tilstandsrapport for grunnskolene i Saltdal – 2009 – tas til orientering

