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1.

Ä.rsmelding for Høtten barnehage 201312014

Innledning:
Høtten barnehage fremstår som en barnehage preget av høy trivsel og kreativitet.

Saksutredning:
Høtten bamehage er kommunenes eneste barnehage. Barnehage dekning er sentralt i forhold til
å få flere til å bosette seg i Havøysund. Trivselen uttrykkes å være høy bäde for ansatte og
barn. Til tross for det er sykefravær en utfordring i barnehagen. Det er ffsisk utfordrende å
jobbe i barnehage og det legges mye arbeid i tilrettelegging for de ansatte. Ledelsen harhøyt
fokus på dette.
Det er satt i gang arbeidlutredning for å eliminere vannansamling under smelting som utgiør en
fare for bama, samt utbedring av gf erde rundt barnehagen.
Det er videre en utfordring at mye av uteområde/ lekeapparat er nedslitt og preget av alder.
Vi har rekruttert to høgskoleutdannede som ped. ledere fra august 2014 og alle som har søkt
har fått plass fra oppstart av barnehageåret.

Etatssiefens/rådmannens vurdering

¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Ärsmeldingen fra Høtten bamehage taes til orientering.
Vedlegg:

1.

Årsmelding for Høtten barnehage 20131 2014
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Arsmelding for Høtten barnehage august 2013- augusl2OI4'

l.l Barneantall
,Barnetall

,Antall hel

ass

Antall%

2008
2009
2010

1L.5

L\

T

6

6

0

8

8

0

20Ll

10

10

0

20L2

9

9

0

20t3

L

t

0

45.5

.5 barn

Plass

Oo/o

r

Itak:
ba rn eh a gep asse r Høtte n Ba rn ehage
Ved e n dt bar n e h a geår h a d de VI 45 5 b a rn og 65 5
gru pp e S om fo rl ot b a r n eh a ge n ti e gg
A ntal sko e st a rte re VA r T2 sa d et var e n sto r
a ret
a vøys un d så V e d o p p start AV b ar n eh a8e
bes te mte fore td re t 4 ba n seg for a fl ytte fr a H
pl a SS e r H øtt en Ba r n eh a 8ê, AV d s s e er d et 5
20 L4-15 VI d et Væ re 39 ba rn og 55 b a rn eh age
a V d sse er 9 u nd er 3 a r
b a rne hagen
skol esta rt ere Til h øst e n b egynn er d et L 0 nye b a rn
ra
a r h a r fått t¡ bu d o m pl a ss fra a nu a f 15 utf
AI le h a r LOO% barn e h a gep a s s Et b a rn u n d e r 3
o o L ed rg p a ss p a l¡t e n a vd e n g (fr a Jan ua r
be man n n ge n h a r VI I e d rg p a s s p a sto r avd el î8, l)

Vurd

-1s).
bakgrunn, det er veldig positivt for
Vi har mange barn og foreldre med minoritetsspråklig
parter' samarbeid og tilvenning - er
barnehagen - men det krever også en god del av alle
noe vi er nødt til å ha stor fokus på i vårt arbeid'

1.2 Barn med sPesielle behov
som har
f.2008-3barn Barna med enkeltvedtak (3 stk.) har hatt 50% sPes.Ped/ressurs
dekket opp timene hele barnehageåret. I tillegg har miljøterapeauten
Noe det
vært LO%i barnehagen - så i praksis har vi hatt en 60% stilling.
ta inn en ekstra
har vært stort behov for. I perioder har vi vært nødt t¡l å
person, da det har vært store utfordringer med et av barna med
med
enkeltvedtak. Barnehagen har hatt møter med PPT iforbindelse
den
barna, og fått veiledning av BUP. Vi opplever at barna har fått
Det er
spesialpedagogiske hjelpen de har krav på (jmf. opplæringsloven)'
som
ikke utarbeidet et spesialpedagogisk team i oppvekstsektoren løsnin
mener at det ville vært en
lanen var. Barneh
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1.3 Fravær

ri%

i%
Torskebua:
Hysebua:
Seibua:

Kveitebua

2.4%

L9.4%

Torskebua:

26.3%

Hysebua

2%

27.3%

Seibua:

2%

29.6%

Kveitebua:

4.9%

Itak:
gsp u n ktet for
u n 2 013 t¡ 3 t m a 20 t4 Utga n
Fr AVæTS prosenten er regnet fra 0 L J
D et er
rn as frav ær e r fri d age r S o m b a fe n e.
ut regninge n er 246 d ager D et m este AV ba
r h ygie ne
B a rne h age V¡ h a r god e ruti ne I fo
gen e re It avt sykefravæ r b a n t ba rn a H Øtten
VO ks n e
kd o m b a nt b a rn
fo r a fore
H Øtten ba r n eh a

Vurderi

'1.4 Personalsituasionen

Antall

Ant
L

t

2

2

2

2

1-

Ressurs

assistent
rbeid
Assistent
Fast v¡kar
assistent
Lærekandidat
Renholder
navn
Verneom
Arbeid m ed bista nd 4 de ¡ u ka
F

50% stillin

L

2

2

4

4

0

0

1,

08

I

t
1,

L

Renate

1

L

t

L

rsen

k
Vurderi
r a ng
p erso n a e. D e fl e ste so m h a r I o bb et h e r h a
Høtte n bar n eh age ha f et ft ott og en ga SJ ert
o
seg
n go d kvali tet k ke fo I at erfari n b er n o k
erfar ln òo n o e som er me d p a a gr b a rn eh age
a, s eg
ge h ar fo ku s på a s kap e en god hverdag for b a rn
selv me n de a n satt e H Øtte n Ba rn eh a
h ar h att to
m ed a h eve kval itet e n t il b a rn e hagen V¡
s e lv og hver a n d re Fagarbe ¡d e re er
ed e re d a V kke fikk kv a ifiserte sØkere t
fa ga rbe id ere som ha r f u n ge rt som pe d agogiske
en som kon stitue rte p ed le de re. Til nest e
stil ngen e D e h ar I u nge rt VC td rg go dt Jo bb
rneve rnsp ed agog. V h a f I t a rsve rk fa ste
bar n eh age a f er d et a ns att t fø rskol e lære I og t ba
o a ret t3l I 4 b e det a n satt e n 50 %
bh b'
et
sti n ger ) bar n eh a gen (sty rer e f m ed regn
fo r a k u n n e VA reta b a rna so m h ar fått t lråd et
st ill ng s pes' p ed/ ressu rs
Dett gjør at VI følger o p p æ n ngsl oven 5 5- 7 V¡
spesial pe d agogiske o Þo ressu rS ti m e r f ra PPT
p
vt. V¡ h a r også
æ re ka n d d at m e d a ssist e nt det er os ¡ti
h a r n NCVæ re n de a r hatt
for måte n V
s
kte"
Høtte n b a rne h a h a r et
s marbeid me d N AV o M a n n or

t
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og innhold i barnehage' Det skal vi fortsette
møter mennesker på, oB for god kvalitet

å

jobbe

med

Sykemeldinger

8, 2 (fra 20.08. 13

Egenmeldinger

3,2 ( fra 20 08

Totalt fravær:

tl.,4yo

1,3

fjo r
30 .06 L 4 ) + 4.9 % fra sam m e p eriod e
30. 06. t4 ) Sa m m e so m I fjor

fianuarti I desember) er Prosenten:
totalt:7.3%
For 2013

2.4Yo egenmelding og 4.9% sykemelding

-

start 20 .08. L 3 og t¡ 30 .06 L4 og kke ut ifra
Sykefraværet er regnet fra b a rn ehage a rets
gått o pp
fjo r vise f at det tot a e sykefr aværet h a r
ka end eråret. D ata fra sa m m e p eriode
det samme so m sa mme p eriode so m
o/o
Ege n meld ngs prosenten er p a a kkurat
me d + 4 9
kyld es
4, 9o/o. N o e AV syke m el d¡ n gsprose nten s
fj o r -men s sykem eld n gsp ro senten har økt m ed
k¡ ro prakto r
n og d a gs beh a nd ng Alta hos b la
fravæ f ved o pp ho d p a n stit usjo n, op erasJo
pe et godt
er ko ntin ue rl ig m ed fraVæT p tøver a ska
L L .4 % e I høyt fravær me n VI Jo bb
bt a nt de so m
p e rso na let, og er noe so m utt rykkes oft e
ar beids milj ø Det e r god trivse
a le r viktigste, et godt
job ber H Øtten b a rn eh a ge Nok person a e (h en de r) e r det
V¡ er flin ke a h je pe
o
e er an dre fa kto rer som er VI ktige
a rb et dsmi rj ø o ò fokus p a h vg¡ en
h a r gjo rt at VI
h a h att æ reka nd dt at ml assl stent
hve ra nd re p a tve rs AV avd el nge ne Det a
for vl karu
no e som h a r s rt ba rn eh a
kke a It id har tatt nn vikar ved kd o m,

m
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Andrea N
Sarah Strålenstam
Anita Stulen Strøm
Glen Rune Halvari
Christen Selvåg
Anna Gontarz (vara)
Admir Berisha
n
Vårin
2 foreldrerepr.
Silje Andrea Nergård
Sarah Strålenstam

Si e

AnsattereP resentanter:
Line Skavholm
LillTone Larsen

fttl

1 politiker
Anniken Johansen

Deltagende/referent
(daelig lederl:
Renee B. Andersen

Alle foresatte
8 foreldre/
4 avdelinger

6

(Daglig leder

sekretær - ikke
stemmeberettiget)

ll

.'liiii;i:.1

i:ilr,r¡

0
Vara

1. lnnføring i vervet
2. Valg av

var
ikke
innkalt

representanter til
SU, leder og
nestleder.

3

Konstituering av SU
Godkjenning av
årsplan L3/t4
Gjennomgang og
revisjon av
vedtekter.
ForeldremØte - vår,
planlegging.
Godkjenning av
barnehageruta

T

t4/Ls
Refleksjon rundt
satsingsområdet

].3lL4
Gjennomgang og
godkjenning av
handlngsplan mot
mobbing.

EN
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ANDRE SA MAR B EI DSPARTN E RE

ret

Ant.
møter

Aktuelt tema

Flere

S a ke r

Flere

PPT MåSøY

0

Hammerfest
Forebyggende enhet - screening

PPT

3

4

BUP

Havøysund Skole

Flere

Kulturskolen

0

Opplæringskontoret

3

Honningsvåg vg. skole

T

ijl

ii,1^.\ì

N\ ii

ü i.v¡ I I i'ii

Ñ,,, lì t'u¡'",'

d x

r{¡l¡{:

Brannøvelser (antall, vu rdering):
godt gjennomførte.

1-

både formelle

uformelle.

men
Screening ble gjenno mført høsten 20L3for
ikke våren 20L4. Det er satt oPP datoer
året 14-15.
b
screenl
BUP
Barnehagen har mottatt ve iledning fra
vedrø rende enkeltbarn
Vi har hatt elever fra skolen som har hatt
yrkespraksis i barnehagen'
(etter
Samarbeidsmøter vedr. skolestartere
rutinene for overgang bhg'/skole)'
Møter o tur med fadderklassen.
fra
Det har ikke vært tilb ud for barnehagen,

kulturs kolen dette året.
-Opplæringskontoret har hatt
oppfølgingsmøte med barnehagen og
lærekandidatene.
har
MØte vedrørende LOSA elever - som vi
hatt utplassert i barnehagen' Vi har hatt mØte
med Honningsvåg vg. skole og flere møter
med Frid Mikalsen som er kontaktperson for

Flere

Arbeid med bistand

,n.',

som o m han dle r bar n e h a
Samtaler vedr. en keltbarn me d særlige behov

I

elevene
Vi har en som har arbei dstrening i bhg.
møter v/behov

-

: tl ù/ [:

rutiner
varslet og 1 uvarslet. Øvelsen e gikk helt etter

-

Førstehjelpskurs: L (februar 20L4l
job bes m ed
e H M S ruti ne r Høtte n B a rne hage Det
H Ms/ m liØrettet hel seve rn: V¡ h a r 80d
o
+ fo r avvl ksb eh a nd n Þ'
lage et fo ren kl et syste m Ha r tatt b ruk Qm
n er e r
H an dli ngsp la ner Ha n d n gsp a ner/ ruti

a

godt kje nte for p e rso nalet

d en VI ktigste prio riteten fo I
jobber m al rettet me d H MS a rbe id barn eh a gen Si kke rh et er
Det
It u ke an svars områd er som føl
o ss Vi h ar e n H M S ru e som h a I ford e

V¡
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j EV n lge sjekkru n d er

o m h a n dler a ktue lle H MS
sa mt ha r V tn n legg p a p erso nalm Øter som

¡k ti tekn isk m ed kop t
og AVVI k. Det e r evert n n gl entatte alvor lige a VV
o
t¡ n Þ
D et er stre n ge kra V ti H M S a rb e d I ba rne h agen,
b a rn e hagem ynd gheten og o p pvekst.
ge
g ska n s I kovu rd eres og 1ø res ti syn m e d man
ska ko nt roll ere s og 1ø lges op p m a nge t tn
nger
avviks m e din ge r ekep a ss ko nt ro le I og ars me td
a r h a r d et b ¡tt gitt ti bakeme din I vta
ved
p
rken
VE
gt
op
o som bl a nt a n n et gå f pa s ikkerheten t b a rn a Det bl I r ikke fu
om t nb
n
n
end
n en
r el er I b ud ett. D ette ø nsker VI I b a rn e
m e ld

sa ke r

t

ba ke

Daglig, uformell kontakt

Foreldremøter
Primærkontakt
Felles arrangement

Foreldretilstel ninger

Oppslagstavle

Brukertilpasning

Fungerer godt. God konta kt med foreldre, god
o samarbeid.
nsutveksli
infor
holdt ute 2 - et på høsten og et P å våren Det på våren ble
men det var dårl o mØte
Itilvenningstiden for nYe barn.
kafeer,
Vi har hvert år ulike fellesarrangement som; n issefest,
beachparty, solfest, karneval, påskevandring og
eneste
ule
Julefrokost, FN kafé, markering med åpen dag og kafé På
fra
barnehagedagen, sommerfest i Selvika' Godt oppmøte
mentene.
disse arra
esteforeldre foreldre /søske
Foreldrene er godt fornøYde med whiteboardtavla i
rderoben - her er info om hva vi skal øte-o har ort.
Det ble ikke gjennomfø rt brukerundersøkelse L3/L4 - er
planlagt i forkant av for eldremøtet våren 20L5. Generelt
opplever vi at HØtten B arnehage er brukertilpasset - utfra

foreldrenes behov'

Det e r faste ru tin er fo r sa m a rb et d med s ko e n ved f ove

b

skole.

o fad de re ha r
re o Þ
hatt et godt sa m a rb eid m ed s ko le n og fa dd erklassen S ko estarte
m me n De h a dd e b a e n tu r sa m m e n
m Øttes ved fle re a n le dn n8e r og hatt u ke a ktivitete r sa
b hg.
t Selv ika Vi h a f h att m Øter m ed s ko e n ved r en ke It b a rn og be h OV ved OV e rga ng
n
h vor
ska h a L. kt a sse t h øste
ls ko le Bar n eh a ge n h a f også hatt to møte r m e d d e s om
f
utfo rd n
er
b le d s k ute rt. He r b le d et tatt
ru
ba

V¡ h a r
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Brannmester
skulle lage en hendelsesbok for brannalarmanlegget'
L tilsyn - lngen avvik. Barnehagen
Produkt - og elektri sk tilsyn
0 tilsyn (ble gjennomført i mars 2013)'
kene er ikke lukket. Barnehagen har kontaktet
Tilsyn ble gjennomført L5'03'13 og avvi
noe m er med avvikene
brann efen - men det er ikke blitt
Fylkesmannen
tilsyn L7 ' og L8' 09' 1-4'
O fitsyn - det skal gjennomføres
Kommunen

ti

0

imai, men det ble ikke

nnomført.

Bedrift shelestienesten - Hemis
o t¡l
Forskrift for utelekeplasser
0 tilsyn - skal gjennomføres i september 20L4'
med
og fører tilsyn på lekeplassen sammen
Daglig leder har tilsynsmyndighet i kommunen,
fl.r" år tirb ¡ke er fortsatt ikke lukket' Avvik
vo. Avvik som bre avdekket ved forrige tirsyn - oã
oppu"Ltt - gjennom året' Sweco prosjekterer
for uteområdet er sendt teknisk og kultur- lg
Vi er kommet
hvã som er mulig ä gløre Økonomisk'
uteområdet - men det er enda uklart om
ikke lenge' Da vil det ikke være mulig å
til september - og det kommer tele i bakken om
raskt som
Gjerdet og drenering MÄ prioriteres så
starte opp med utbedring av uteområdet.
muli
Kommunelege
(forskrift for miljørettet helsevern)
0 t¡l

I
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Planleggingsdager
Antall: 5
Tema:
Planlegging av bhg. året.
Evalueringer
Voksenrollen i mØte med barna
Refleksjon
Kurs RSK - "Du høster som du sår"
Kurs - Snakkepakken - (språkstimuleringverktøY)

o
o

Vurdering
Vi hadde en lanl

ved

rt av

barn

år

-

det var

n

satte, så

ml

augusr20L4
Ärsmelding for Høtten barnehage august 2013vi på læ ri ngsd a8 reg¡ a V RSK Alta
bru ke ku n en d a Þo p a op pstarten På høsten V ar
o lørd a e 18 Jan u a r fo r a h old e
p a n egg¡ ngsd a Þ
p a ku rset Du høster so m d u sår" Vi h ad de
VI
god kjent S U På p lan eggl ngsd age n L3 un var
stengt 0 2. m a (in ne kle mt dag ). Dett e VA r
som
kken" D a var d et 7 st k fra b a rn e hage n
p a ku rs sp ra kst m ule n n gs- verktØy et Snakkepa
Itok ikke
mid ertid bo ko ntra kt, og en syke m el dt a nsatt de
d elto k. Da gl ig led €f, to an satte m e d
til m n o ritet ssp råkl ige barn
M id e I t¡ ku rset gikk fra ø reme rkede m ¡d er
m a n ska br u ke disse mid le ne på P a VA ren
Kom peta nse h evl ng e r bl a n o e fylket ø n sker at
og
go de ba r n dom
K som h et J akten på d e n
f¡kk VI t ilb ud o m a de Ita på et k urs gjen n om RS
rset. Ku rset bl e d essve rre
kke d ato -fested e p a n leggings d a gen til ku
s ku le bru ke den
b a rn eh age n
m en VI gt en nomfø rte p a n leggin gs dagen
a vlyst
jon for a ska pe go d kval itet
d er VI ktig
det gtr n v tn nsikt, æ n ng o g moti VA s
Ko mp etan sehevin Þ

V VA lgt e a

i Høtten Barneh
Personalmøter
Antall: 8
Tema:
Arbeidsmiljøet
Planlegging
Evalueringer
HMS rutiner
Organisering
FørstehjelPskurs
Verdiskapning
Tema arbeid
Refleksjon
foreberede foreldresamtaler
Avdelingsvis arbeid; planer, enkeltbarn, barnegruppa,

Vurdering:
planlagte
personalmØtene er viktige for å planlegge barnehagens drift - derfor er de
(datofestede) og jevnlige.
Pedagogmøter
Antall: ca 1.5 t
annenhver uke

lntern drift
Veiledning
Orga

n

isasjon sutvi

kl i n

g

Refleksjon

Avdelingsmøter
Annenhver uke
Antall: ca 1.5 t
annenhver uke
Eksterne kurs (der
en eller flere har

deltatt)

lntern drift
BarnegruPPa

Refleksjon
Veilednin
Fagforbundet
Utdanningsforbu ndet
Fylkesmannen i Finnmark
RSK vest finnmark

Evalueringer, Pedagogiske
refleksjoner, samkjøre drifta og
arbeide mot målsettingen for
inneværende år. Koordinering av
avdelingenes gjøremå1.
Evaluering, daglig drift, Pla nlegging
og koordinering av aktiviteter,
d røft inger, gjennomgang av
enkeltbarn
u
barn
Nødvendige kurs for drift av
barnehagen. RSK har kurs innen
utviklingsarbeid.
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8.2 komPetanseutvi kling/kurs

L

,,,DU

høster som du så¡/'
tBarnehageledersam ling
FørstehjelPskurs m/
Nam Y Pak
kommunel
"snakkepa kken"

8.2 Videre behov

Ped

råk

22.04.t4

2

timer

L3.06.L4

Hele personalet
7 stk fra ersonalet

for kompetanseutvikling

sk veilednin

Mino

Renee B. Andersen

2

delse

barn

Nytt:

da det ikke har vært
Barnehagen har ikke kjøpt inn noe større på barnehagebudsjettetog gått til innkjøp av 2 hev- og
midler til det. Vi har søkt t¡lretteleggingsmidler fra NAV
t¡l kjøkkenet, og skuremaskin til
senkbare stellebord, hev og senkbar arbeidsbenk

renholder.Vifårøremerkedeminoritetsspråkligemidler-fornoenavdissemidleneharvi
for personalet' Det er
handlet språkstimulerende materiell, og hatt kompetanseheving
jobber i Repvåg - de fikk satt opp
viktig å jobbe forebyggende. Vi har foreldre som
lysstãlper (på dugnad) på mørke områder på uteområdet'

Behov:
er mye gammelt utstyr, både møbler og
Det er stort behov for opprusting i barnehagen. Det
trenger nye tørkeskap' og et
leker. Mye er fra barnehagens oppstart. Hver avdeling

kjøleskapmåbyttesutpåkjøkkenet.VaskemaskinensomVadeler,
dårlie
på
og må skiftes ut om ikke lenge. vi har ikke kontorstoler
lysforhold der. Det trengs å kjøpes inn nye tvillingvogner'da

forfatnin

a

august'2Ot4
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dt n n
Det er kke gjort noe p a uteom råd et Det e r m el
ga ng m en d et er uvisst
a lvor lige avvik. Prosjekteri ng er
nomført
hva det er Økonomitil åfå

Utført arb. utendørs

utfø rt arb nnendørs

som utføre I forefa le nt arbe id
vaktm este r hve I tirsd a
Behov fremover:
Ferdigstillelse av uteområdet
Fylle på masse rundt lekestativene
Nytt gjerde - da det vi har er falleferdig og lavt'
- for å oppfylle krav til sikkerheten'
i dag oppfyller vi ikke kravene"
Fallmatter eller sand under lekestativ og disser' Pr
og må dekkes til' Det er gitt beskjed
Elementer rundt lekestativer er kommet frem h ar

B a rne

o

o
o

om-menblirikkegjortnoemed'Bytteutrustneskruer/bolterpådisser/stativ_
lkke

o
a

på utsiden'
gitt beskjed, men blir ikke gjort noe med. Sette oppsøppelbokser
blitt Prioritert.
med vann som kan bli opp
Drenering av uteområdet - da det legger seg demninger
til 70 cm høyt, og knyttes stor risiko opp mot
giennomført, og det er store snømengder
snØmåking om v¡nteren blir veldig dårlig
i perioder' Det er knyttet fare
på barnehagens inngjerdede område. fun en "stripe"
og ambulanse å
til at det ikke måkes - da det vil være vanskelig for evt. Brannbil
ltillegg er alle dørene
komme inn i barnehagen ved brann - eller en ulykke'
Tekninsk ønsker at porten til
nØdutganger - disse Ul¡, ¡LL" holdt åpne ved snefall'
ikke barnehagen av
barneñagãn taes bort i vintersesongen - men det Ønsker
parkeringsplass og vei'
sikkerhetsmessige årsaker. utgangen går mot

rulllliillÑ[*' ,¡,,,v,, :r¡\'^iJN lll ] ; vrr"ill ;
fore dre, og d et er fanta sti s k ft ott som
Høtte n Ba rne hage leverer h øy kva itet t¡ barn og
en n eskem øten e, so rg og sl ede,
styrer a ta de d e god e o pplevel sen e, o msorgen m
pe m a gis ke
H øtten Barneh age. V¡ ø n sker a ska
h u moren og atte ren som p rege r hverd agen
age
gi d et li e ekst ra for b a rn a og hvera nd re H Øtten barn eh
ØYeb l¡kk hve r dag, og prøve r a
som kje nn er hve ra n d re og er
er d et godt a ga for store og fo I s m a V¡ h a r m en n esker
o
s s t¡ a kom m e p a
t rygge p a hve ra n dre og d et s m ¡tter ove r på b a rna Jevnt over Þ le der VI o
jobb, og hverdagen preges av humor og glede'

t:t0,

il/^,\!"rj

,

¡(,'

i

D)iii{;

:'v¡irrlr

et veldig lavt budsjett. Det er mange utfordringer
Økonomisk sett drifter barnehagen med
til barna, dette bør prioriteres høyt på
med tanke på vedlikehold og ikke minst sikkerheten
hvis det skjer noe vi kunne ha gjort
neste års budsjett. Det hjelper ikke å være etterpåklok noe med på forhånd'
vedtektene ble endret i juni L4
som er veldig Positivt.

-

noe som gir klarere "styring" for Høtten Barnehage' noe

o a ret L3/ L4 e I n o e vt VI de refø rer d ette ba rn eh a gea ret
bh Þ.
Med sansene på lur, u tforsker vt Hovøysun ds notur, nærm ¡ljø,
HovØ ysundværingen"
n m el lom b a rn a so m er ste rkt
t¡ k n
e s a m h o td
kultu/' V¡ ø nsker a

s atsi n gsområd et

VI h ar h att

tÐì
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ste rk t¡ h ø righet
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Vi ha r gje n nom b a rn eh age e ret hatt ma n ge o pp eve lses- og ærerike
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ÅRsvrnr,DING 20r3t20r4 pEDAGocISK - psyKot,ocrsK TJENESTE - MÅsØy
KOMMUNE

Saksbehandler:

Tone-Hilde Faye

Arkivsaksnr.:

141908

Saksnr.:
t7l14

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Arkiv: 820 8.14

Møtedato
24.09.20t4

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar Ä,rsmelding for Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) i Måsøy
kommune 2013 12014 til orientering.

Dokumenter:
l. Ärsmelding 201312014
Innledning:
Fagleder for PPT er knyttet til Forebyggende enhet i kommunen og en viktig fagstilling i det
forebyggende arbeidet blant barn og unge. Fokus på utvikling og forankring av tverrfaglighet i
arbeidet er sentralt.. For øvrig har arbeidet som fagleder i PPT hatt3 hovedfokus:
Individorientert, systemrettet og tverrfaglig.
Fagleder har i sin 100% stilling også hatt rollen som teamleder i forebyggende enhet fra
010114. Forebyggende enhet har et helsefremmende fokus - og har den sentrale rollen i
arbeidet med <Sjumilsstegeb i kommunen vår.
Saksutredning:
Behov for spesialpedagogisk kompetanse er knyttet til Opplæringslova $ 5. Kompetansen er
essensiell i forhold til å vurdere og bidra når det er snakk om lærevansker, atferd mv. knyttet til
utvikling hos bam. En sentral del av de individreffa oppgavene dreier seg om sakkyndige
vurderinger i forhold til behov for spesialundervisning/spesialpedagogiske ressurser. Måsøy
kommune har et høyt antall bam med tilbud om spesialundervisning. Bruken av dette kontra
kravet om tilpasset undervisning innenfor normal klasseundervisningene bør være tema
fremover.
Det har vært et savn for ppt-rådgiver å ikke ha kollegaer i kommunen å kunne drøfte saker
med på faglig nivå. Derfor ble det tatt et initiativ overfor RSK som har resultert i opprettelse
av et Fagforum for ppt- ansatte høst 2014. Erfaringsvis har det vært krevende å rekruffere
kvalifisert personale til slike stillinger i små kommuner. Et slikt nettverk er ment å støtte opp
under den enkelte ansatte og derigjennom sikre kvalitet i denesten. Arbeidet til PPT er helt
sentralt i skole- og barnehage. Kompetansen, veiledningen og samarbeidet er etterspurt ogbør
få rom for utvikling. I særdeleshet der det er gjort vedtak om spesialundervisning ser en behov
for tettere dialog mellom lærere og ppt- rådgiver. Oppgavene og vurderingene er krevende, og
vi må være tett på for å bruke de riktige løsningene til rett tid for barn og unge i skole og
barnehage. Det krever tverrfaglig samarbeid og godt samarbeid med foreldre i sakene - som
ofte er sammensatt. Ä,rsmeldingen peker på noen satsingsområder som vi må ta videre når vi nå
skal rekruttere ny medarbeider til stillingen.
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Etatssiefens/rådmannens vurdering

¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

fusmeldingen fra Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste 201312014 taes til orientering

Vedlegg:

1. fusmelding

201312014

Havøysund, den 15.09.14

Tone-Hilde Faye
Rådmann

Leder oppvekst- og kultursektor
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Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT)

for
Måsøy kommune

Juli 2014

ORD TIL ÅRSMELDING 2014
Ärsmelding for PP-tjenesten gir en oversikt over dette skoleårets aktiviteter, rammefaktorer,
arbeidsområder og samarbeid med andre etater samt helsefremmende arbeid utad. Den
irrneholder blant annet oppdaterte tall på registrerte henvisninger, alle aktive saker
kategorisert etter hovedvanske og tverrfaglige samarbeidsmetoder m.m. Det kan likevel ikke
forventes at meldingen skal kunne gi et uttømmende og helt komplett bilde av det arbeidet
som gjøres, da ikke altlar seg skriftliggJøre.
Forebyggende enhet har hatt flere utskiftinger i stillinger i år. I tillegg har det kommet på
plass ny sektorleder som næÍneste overordnede. Ettersom enheten er sammensatt av flere
enmannsbetjente etater er

vi

sarbare og det er derfor

viktig

at

vi står sterkt sanÌmen selv om vi

ikke er innenfor nøyaktig samme fagområde. Miljøterapeut-stillingen ble redusert ftaførst75,

til

50 og

til slutt 35 yo, og er nå fra juli

som en slags forlenget arm ute
og rapportere dette tilbake

til

i feltet

av

-

blitt

satt vakant. Det er behov

for denne stillingen

en person som lettere kan få tak i hva som rører seg

oss andre (PPT, helsesøster, barnevern). Slik har

-

vi større

mulighet til å være i forkant av utfordringer og ikke bare drive med brannslokking.
Det forebyggende arbeidet vi har fått gjort sammen med bygdas barn og unge
benyttet

til

å skape samhold og gode relasjoner innad

i

ärhar vi også

i enheten. Vi har pr. i dag fått til et godt

samarbeid mellom etatene og har bygd stødige relasjoner oss imellom.

Det er ønske om mer økonomiske ressurser for større handlingsrom innad i Forebyggende
enhet. Mer økonomiske ressurser øremerket PPT er også ønsket for å kunne møte den

etterspurte kompetansen innenfor ulike områder i fagfeltet. Det er vilctig med kurs,
sertifiseringer/testkompetanse og faglige innspill fra ulike foruiløpet av året.
Da dette blir mitt siste år i Måsøy kommune takker jeg for samarbeidet og ønsker dere lykke

til med rekruttering

Havøysund,

7

.

juli

av ny fagleder for PPT.

201 4.

Fagleder, Måsøy PPT

2
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1. INNLEDNING
Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) er i Måsøy en kommunal tjeneste organisert under
Sektor for oppvekst og kultur. Siden
rådhuset

-

20ll

har PPT vært en del av Forebyggende enhet på

og er da samlokalisert med barnevemtjenesten, helsesøstertjenesten, miljøterapeut

(nå vakant) og fra desember 2013

-

også kulturkonsulent.

Alle Slkeskommuner og

kommuner skal ha en PP-tjeneste; dette er lovfestet i Opplæringslovens $ 5-6. PPT skal hjelpe
skoler og barnehager i arbeidet med tilrettelegging for bam og elever med spesielle behov.
Dette kan inkludere mye

-

blant annet veiledning, utredning/kartlegging, kompetanseheving,

rådgiving, sakkyndige uttalelser og rettighetsbeskrivelser m.m. I Måsøy kommune har også
PPT en viktig del av sitt arbeid i helsefremmende virksomhet for bygdas barn og unge. I
samarbeid med

Klubbl, kulturkonsulent

og de øvrige etater

i Forebyggende enhet affangeres

proaktive tiltak i form av for eksempel rusfrie arrangementer for ungdomsgruppen. Fra i fu av
har også Måsøy PPT tatt på seg ansvaret for støltekontaktordningen for barn mellom 0-18 ar

(motta søknader, skrive vedtak, tildele, følge opplveilede). Psykiatritjenesten har ansvaret for
støttekontaktordningen for voksne.
Hovedmålsetningene for PP-tienesten:

,/

Individorienterte tiltak: Kartleggingavbarnlelevers vansker/utfordringer, veiledning
av foreldre llærere, stadfesting av behov og rettigheter

'/

i sakkyndig vurdering.

Systemorienterte tiltak: Kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehage- og
skolenivå. Arbeid etter Kvellomodellen med "screening" i bamehage og skole med

mål om tidligst mulig innsats for awerging av skjevutvikling. Forebygging.

,/

Samarbeid: Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser (for
eksempel psykiatritjenesten, legeteamet, politiet) samt fflkeskommunale og statlige

hjelpeinstanser (BUP, barnehabiliteringen, Statlig pedagogisk støttesystem m.fl.).
Primært har hovedfokuset dette skoleåret vært individorienterte tiltak. En direkte konsekvens
av reduksjon i stillingene innad i FE er at det har vært vanskelig å drive helsefremmende

virksomhet på det ønskede nivå. Aktiviteter for barn og unge har vært på et minimum; med
kun undertegnede og kulturkonsulent i arbeid med dette. Gjennomføring av forebyggende
aktiviteter er viktig med tanke på risiko for skjevutvikling spesielt i ungdomsgruppen. Da
stillingene i enheten var fullsatte kunne man lettere "nå" alle ungdommene, også de som
gjerne faller utenfor sosiale arrangementer. En klarte å engasjere og motivere flere, både

personlig og gjennom bruk av for eksempel foreldre.
4

2.

RAMMEFAKTORER

Nærmeste leder for Måsøy PPT og Forebyggende enhet for øvrig er sektorleder for oppvekst
og kultur. I år har også Forebyggende enhet fått teamleder

-

en oppgave undertegnede har tatt

på seg. Som teamleder koordinerer jeg samarbeidet med etatene utenfra, følger opp de andre
enheten, administrerer saker

i

vi har felles, arrangerer team-møter etc. Dette har fungert etter

hensikt, men det har vært tidkrevende å fa ting på plass.
PP-tjenesten har i år bestått av en person

Marit Schei

Mentzoni

i

Fagleder PPT, spesialpedagog / master i spesialpedagogikk.

Ut fra behov hentes det osså inn

'/

100 % stilling:

fra utenforlieeende etater/forum:

Statlig pedagogisk støttesystem (Statped). Sßrt sett samarbeider vi med Statped nord,
avd. Lakselv. De bistar med blant annet videreutredning og veiledning etter behov.

'/

Barne- og undomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). To representanter fra BUP
Hammerfest kommer jevnlig

til Måsøy

en gang

i måneden. De følger da opp saker

som er under utredning, har foreldresamtaler og veileder lærere samt deltar i faste

tvenfaglige samarbeidsmøter med Forebyggende enhet og legeteamet.

,/
,/
'/

Hammerfest sykehus ved barnehabiliteringen (HAB).
Samisk nasjonalt kompetansesenter

- psykisk helsevernfor barn og unge (SANKS).

Fagþrum PPT Vest-Finnmark. Dette nettverket for PP-tjenesten i Vest-Finnmark er
nylig oppstartet (uni 2014) og første samling blir i november 2074, foreløpig i regi av
RSK. Tanken er å ha et forum hvor man kan møtes og drøfte med andre innen samme
fagområde som en selv. Dette vil nok bli svært nyttig, spesielt for de små kommunene.

Til oppstart møtte Måsøy, Nordkapp, Kvalsund, Hammerfest, Alta og Hasvik.
PP-tjenesten forholder seg

til

det budsjettet som er vedtatt fra administrasjonen og overholder

de økonomiske retningslinjer som er gitt. For âivaretatjenestens funksjon og drive forsvarlig

arbeid er det nødvendig å opprettholde bemanning og budsjett på det nivå det er i dag. Når
undertegnede nå går ut av stillingen anbefales det ikke å satse på løsninger hvor mankjøper

tjenester fra andre kommuner eller reduserer stillingsposten. Dette kan fä konsekvenser både
med tanke på rekruUering av dyktige fagfolk til tjenesten, og ikke minst for å kunne tilby
klientbasen, familiene, skolene og barnehagen en stabil og tilgjengelig PP-tjeneste.
Det må legges

til

at det er behov for oppdatering av en god del kartleggingsmateriell / tester

ved Måsøy PPT og økonomiske ressurser øremerket dette ville kommet godt med.
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3.

ARBEIDSOMRÅDER FOR PP.TJENESTEN

Lovgrunnlaget for PP-tjenesten er oppført i Opplæringslovens kapittel 5 Spesialundervisning.
Kapitlet beskriver blant annet når barn og elever har rett på spesialundervisning eller
spesialpedagogisk hjelp, hva en sakkyndig vurdering skal inneholde og hvordan PP-tjenesten

skal organiseres kommunalt eller fylkeskommunalt. Annet lowerk PP-tjenesten forholder seg

til

er Offentlighetsloven, Forvaltningsloven, Barneloven, Barnevernloven og Lov om

helsetjenester

i kommunen. I tillegg står rammeplanen for barnehagen og læreplanen for

grunnskolen (Kunnskapsløftet-06) sentralt.

Individorienterte tiltak
Barn under 15 år henvises

til

PPT med foreldrenes samtykke. Etter henvisning er mottatt

settes det opp samtaler med foreldrellærere før kartlegging av barnets situasjon og

forutsetninger gjennomføres. Sakkyndig vurdering som stadfester barnets behov og rettigheter
skrives før enkeltvedtak og tildeling av ressurser gjøres av sektorleder. Barn og voksne over
15 år kan selv kontakte PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenester.

Den sakkyndige vurderingen av hvert enkelt barns behov utgjør en særdeles viktig del av PPtjenestens arbeid, jamfør Opplæringslovens $ 5-3. Primært skrives vurdering for barn

førskolealder, elever i grunnskolen, voksne i opplæring på grunnskolens område og

i

til

søknad

på særskilt grunnlag til videregående opplæring. Også andre områder krever sakkyndig

vurdering, deriblant ønske om tidligere/utsatt skolestart, fritak for opplæringsplikt m.m.
Tilråding i den sakkyndige vurderingen beskriver timeantall spesialunclervisning og
assistcnlrcssurs clcven har behuv for. Det viktigste med vulderingen er likevel hvordan de
ekstra timene bør organiseres og hva de bør inneholde. Forslag

til tiltak,

sammensetninger av

grupper, nyttig læremateriell/litteratur etc. beskrives tydelig til nylte for lærerne. PPT har
ansvaret for tilråclingen

i sakkynclig vurdering

- men avgjørelsesmyndighet

ang, om disse

tilrådingene skal følges, og da tildeles, ligger som nevnt hos sektorleder og oppvekstkomité.
Når sakkyndig vurdering er ferdigstilt og enkeltvedtak er gjort fortsetter samarbeidet mellom
PPT, barnet/eleven, foreldre, lærere, ressurspedagoger etc. Jevnlig holdes evalueringsmøter

for diskusjon blant annet om tiltak har effekt etter hensikt eller om nye tiltak må vurderes.
Ved behov

gj ennomføres

retestinger

o

g nye kartle g ginger/obs ervasj oner.

Systemorienterte tiltak

I en liten kommune som Måsøy er det viktig

å utnytte hverandres kompetanse ettersom

6

vi er

fä i hver etatlinstans. Måsøy PPT driver systemrettet arbeid gjennom kompetanseheving og
organisasjonsutvikling etter beste evne. For eksempel har undertegnede hatt foredrag om
språkstimulering ved personalmøte i Høtten barnehage, samt undervist lærere på småtrinnet
ved Havøysund skole om bruk av PAS-symboler og artikulasjonstrening i undervisningen.

Det er også organisert veiledningsmøter hvor Statped nord har deltatt sammen med PPT.
Skolene, barnehagen og PPT samarbeider for øvrig kontinuerlig ang. systemsaker som dukker
opp. For eksempel har vi hele tiden et viktig arbeid når det gjelder forebygging av mobbing.
Holdningsskapende arbeid både i elevgruppen og foreldregruppen, fokus på positiv
samhandling, inspirasjonsforedrag o.a. kommer vi jevnlig tilbake til.

Opprettingen av Fagþrum PPT Vest-Finnmark nå i juni 2014 anser jeg som systemorientert
arbeid med svært positiv betydning for Måsøy PPT. Det er stort behov for å kunne drøfte både
saker, rutiner, systemutfordringer, samarbeid med etater utenfra etc. med andre fagfolk
santme tjeneste. Slik kan

i

vi utvikle oss; dele vår kompetanse og erfaring med hverandre, samt

styrke PP-tjenestens arbeid i Finnmark og slik sikre et kvalitetsmessig godt tilbud til alle barn.
3.1 SAMARBEII)

Med oppretting av Forebyggende enhet

i20ll

ble det lagt til rette gode muligheter for

tverrfaglig samarbeid. Det er særdeles viktig at dette samarbeidet kontinuerlig videreutvikles
slik at vi har en felles forankring samtidig som den faglige integritet innad de ulike etater
ivaretas. Vi må jobbe for et tett samarbeid som ikke bare på papiret er tverrfaglig
også er det i praksis; med fokus på

-

men som

riktig hjelp til riktig tid for den enkelte klient.

Forebyggende enhet har i år samarbeidet godt vedrørende felles saker, screening i barnehage
og skole etter Kvellomodellen, i kontakten med BUPÆIAB samt gjennom proaktive tiltak i
barne- og ungdomsgruppen

-

da

i samarbeid med ungdomsklubben og kulturkonsulent.

Sistnevnte har i år blant annet vært l6.mai-grilling, julebord, LAN og trylleshow med fakiren

Benifax. Vi har også bidratt ved gjennomføring av lokalt UKM og Måsøydagan.
Forebyggende enhet er videre styringsgruppe for Måsøy kommunes satsning pä Sjumilssteget.
Dette er arbeidet med å innarbeide FNs barnekonvensjon i kommunens tjenester for barn og
unge

-

gjennom et felles løft; analyse, planlegging og iverksetting av spesifikke tiltak. Kick-

off for å begynne kartlegging ble gjennomført storslagent på Havøysund Hotell med
tilreisende foredragsholder. I ettertid har vi blitt enige om videre satsningsområder
søkt midler

til prosjekt med tittelen: Aktiv foreldremedvirlcning for

medbestemmelse (steg 1) og god helse (steg 6).
7

-

og har

bedre helse. Fokus er da på

4.

REGISTRERTE HENVISNINGER

Statistikken som presenteres i årsmeldingen er ment å gi en oversikt over klientvirksomheten
tjenesten. Det er imidlertid ikke alt som lar seg kvantifisere. Tallene i tabell

I

viser en liten

oppgang i barnebefolkningen siden sist årsmelding for PP-tjenesten ble skrevet (201212013).

Tabell

l.

Totalt antall barn i alderen 0-17 år i Måsøy kommune pr. l januar 2014:

Aldersgruppe

Antall barn

0-5 år

6t

6-12

77

ëLr

13-17 är

73

Totalt

2tt

Kil de :

B efolknings

s t at i s t

ikk,

S S B.

I de aller fleste saker hos PP-tjenesten er det snakk om sammensatte vansker. Det er i
utgangspunktet også vanskelig å klassifisere mennesker etter funksjonsvanske, men for
oversiktens skyld knyttes sakene opp mot et hovedproblemområde, selv om det da dreier seg

om sammensatt problematikk. Tallene som presenteres i tabell2 og 3 representerer de saker
som pr. i dag er aktive hos Måsøy PPT; det

vil si de klientene det er søkt spesialundervisning

for og som derfor har fatt sakkyndig vurdering skrevet og enkeltvedtak gjort for kommende
skoleår. I enkelte saker er PPT uformelt bidragsyter

- men disse utgår dafua statistikken.

Tabell 2. OversiW registrerte klienter 201 3/2014:

Registrerte klienter skoleåret 201312014

Antall

Førskole/barnehage og grunnskole

2l

Tabell 3. Klientene registrert etter hovedvanske.

Problemområde

Antall

Atferdsvansker

J

Generelle lærevansker

-)

Lese- og skrivevansker, språkvansker

9

Matematikkvansker

2

Andre sammensatte vansker

4

8

i

Totalt antall klienter var i fior 26
annet

-

ogdet er derfor en nedgang i år. .Årsaken til dette er blant

flylting og overføring av elever til videregående skole, i tillegg til at noen har hatt

så

positiv utvikling at de ikke har behov for ekstra støtte kommende skoleår. Dette er positivt.

Av de 21 sakene som er aktive i år er tre nylig henviste. Det må legges til at de bama og
elevene som henvises

til PPT ofte har behov for hjelp over lengre tid,

altså over flere skoleår.

Det kan derfor ikke forventes en større nedgang i antall saker fra år til år.

Statistisk sett vil det i en gitt kommune med et gitt befolkningstall være omtrent l0

%o

av den

totale barnegruppen som har spesielle behov og derav trenger støtte i en eller annen form.
Måsøy kommune utg¡ør

l0

%o

av barnegruppen2l bam og

vi ligger i

så måte ganske

I

nøyaktig

gjennomsnittlig an på landsbasis, med tanke på antall formelle saker.
Tabell 3 viser også i är at de fleste sakene hos Måsøy PPT i hovedsak handler om lese/skriveproblematikk og språkvansker. Dette kan forklares med at lesevansker og forsinkelser i
språkutviklingen oppdages raskt i norsk skole da de fleste fag er teoretiske og derav
språkrelaterte. I tillegg har vi et multikulturelt samfunn og flerspraklighet er av denne grunn et

høyaktuelt tema. Å lære nye språk, spesielt når man skal lære flere språk, byr på flere
utfordringer

-

og det henger også tett sammen med sosial tilhørighet og tilpassing. I arbeid

med dette har Måsøy PPT god støtte i innhenting av kompetanse blant annet fra Statped nord
og PPD Midt-Finnmark i Lakselv, som er landsdelens tyngdepunkt for språk. Det strebes etter
å gi

tidlig og god hjelp ved språkrelaterte vansker/forsinkelser for

å

i størst mulig grad kunne

avverge ytterligere vansker og skjevutvikling på helt sentrale områder.

5. ANDREARBEIDSOMRÅDER
Jevnlig arbeides det for àøke kompetansen og utvide tjenestetilbudet i PP-tjenesten.
Undertegnede deltar på de kurs og konferanser som er innenfor rekkevidde både når det

gjelder kurssted og prisklasse. I år har imidlertid Forebyggende enhet vært helt i Tønsberg for
ädeLtapå tidlig innsats- konferanse medØyvind Kvello. Deüe ga gode muligheter for faglig

input og innsikt, samt drøfting og veiledning. Vi hadde mye igjen for denne turen

-

både

sosialt og faglig. Ellers har undertegnede blant annet deltatt på rusforum i Alta.

Etter veiledning fra Statped nord har jeg også fungert som logoped over en periode på to
måneder

-

hvor jeg da hadde eneundervisning med en elev med uttalevansker to ganger i uka.

Da vi ikke har logoped her i kommunen er det en fordel atman gjennom veiledning og støtte
utenfra kan ta på seg en slik oppgave, og samtidigføIe seg trygg på at man utfører den godt.

9

Som tidligere nevnt har Måsøy PPT også tattpä seg ansvaret for støttekontaktordningen for

barn 0-18 år. Dette var en ny utfordring

-

spesielt med tanke på hvilke kanaler man kan verve

mulige støttekontakter igjennom. Det har dessverre vært vanskelig å finne trygge voksne som
er interessert

i å ta på seg en slik deltidsjobb - og det er derfor av stor betydning at vi arbeider

for å skape engasjement rundt dette. ,{ formalisere gode kanaler for verving er også viktig

-

slik at man ikke bare er avhengig av at noen "kjenner noen som kjenner noen".

6.

SATSNINGSOMRÅDER

PP-tjenestens hovedmålsetninger formes, som tidligere nevnt, rundt individorienterte tiltak,

systemorienterte tiltak og tverrfaglig samarbeid. Stortingsmelding 18 (2012-2013) Lange

linjer

-

kunnskap

gir muligheler fastsetter et stort behov for god og riktig kompetanse i

arbeidslivet. Det poengteres videre at det i mange næringer kan være en stor utfordring å fä
videreutdannet arbeidskraften i takt med virksomhetens behov (s. 59). Dette er absolutt
aktuelt i Måsøy kommunes PP-tjeneste. Som fagleder i Måsøy PPT står man alene i alle saker

-

og er eneansvarlig for alle de faglige vurderingene som gjøres. Kompetanseheving bør

derfor prioriteres. Man skal kunne utvise spisskompetanse og gjøre vurderinger innenfor en
rekke ulike temaer, og dette må møtes med konferanser, seminar og sertifiseringskurs etter
behov. Det er også viktig at det nylig opprettede fagforumet blir stødig forankret og at
deltakelse her etter hvert blir en naturlig del i PP-tjenestens faste arbeid.

Det er videre ønskelig at Måsøy kommunes PP-tjeneste har særligþkus på.

'/

Ä heve kompetansen når det gjelder angst, depresjon, skolevegring og andre psykiske
lidelser både innad i tjenesten og også i det øvrige hjelpeapparatet i kommunen

'/

.4.

videreutvikle de gode rutinene for systemorientert arbeid i form av for eksempel

helsefremmende aktiviteter for barn/unge og familier

'/
/

Ä. forebygge

7.

OPPSUMMERING

mobbing spesielt i skolen sammen med skolens ledelse og ansatte

Ä bidra til at de flerspråkligebamafar et godt og tilpasset barnehage- og skoletilbud

Selv om Måsøy kommune er liten i størrelse har vi godt med hjerterom, stor stå-på-vilje og
mange dyktige medarbeidere både

i oppvekstsektoren og i de øvrige etater. Det er trygt og

godt å vokse opp i Måsøy. Vi har som kommune helt klart våre utfordringer
enmannsbetjente kontorer er

vi for eksempel avhengige av hverandre for
t0

-

med flere

at hjulene skal gå

rundt. Det innebærer av og til å skritte utenfor sin egen komfortsone og ta på seg oppgaver
som egentlig ikke ligger i ens egen yrkesrolle. Vi utnytter den kompetansen vi har

-

og dette

vokser vi veldig på. Samtidig har vi også andre unike muligheter. Det er ofte kort vei fra idé

til beslutning og det er lett å kontakte en annen

etat ved behov fordi

relasjoner oss imellom. Vi har lært hverandre å kjenne
Ä. være en

-

vi har bygget gode

og vi er trygge i våre roller.

del av Forebyggende enhet, sett fra PP-tjenestens side, innebærer mange unike

goder. Det skaper faglig innsikt, sterk tilhørighet og varierte arbeidsoppgaver. Å arbeide med
barn og unge ikke bare gjennom kartlegginger ogmøter, men også gjennom aktiviteter

i

samarbeid med resten av enheten, gjør PP-tjenesten ufarlig og enklere å ta kontakt med.
Relasjonen mellom PPT og kommunens barnehage er svært god. Vi har noen utrolig dyktige
pedagoger i vår bamehage. De er gjennomtenkte, løsningsfokuserte

-

og ikke redde for å be

om råd og støtte ved behov. Det er viktig for Måsøy PPT å opprettholde disse gode
relasjonene

til alle aktører i oppvekstsektoren. Vi kan

legge

til rette for

svært trefßikre

pedagogiske opplegg innenfor de rammene vi rår over, hvis vi videreutvikler det tverrfaglige
arbeidet ytterligere. Dette har både skole og barnehage lagt ned et viktig arbeid i allerede

-

men vi kan alltid tenke nytt og skape nye tiltak og løsninger.

Kilder:
Lenke:
Statistisk sentralbyrå, SSB, personer 0-17 år etter kommune og kjønn
Lenke : http ://lovdata. no/dokument/Nl / lov / 199 I

-07 - 17 -6

I

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven)
Lenke:
Stortingsmelding l8 (2012-2013) Lange linjer

-

kunnskap gir muligheter

Vedlegg:

t - Årshjut Forebyggende enhet: felles

arbeid (en oversikt over noe av det arbeidet Måsøy PPT gjør i

samarbeid med resten av Forebyggende enhet i løpet av et skoleår)

t1
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Oppvekstkomiteen

Arkiv:
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Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar årsmelding Havøysund skole og SFO 201312014 til orientering

Dokumenter:
l. Årsmelding/ vurdering skoleåret 20131 2014
Innledning:
Havøysund skole hadde 106 elever i skoleåret, 26hadde plass på SFO ved skolestart.
Etter et år med særdeles høyt sykefraværhar skoleåret 201312014 vært roligere. Havøysund
skole har en stabil personalgruppe med godt kvalifiserte lærere. Skolen har etter dette året
mistet spesialpedagogisk kompetanse ved at lærere med denne type kompetanse har sluttet..

Saksutredning:
Læringsresultatene i forhold til nasjonale prøver i 5. 8. og 9. klasse dette året har variert. Mens
9. klasses resultater var gode i lesing og regning, viser 5. og 8. klasses resultater at det er
mulighet for forbedringer - resultatene noe under forventet. Skolen bruker disse resultatene
som en del av grunnlaget for videre innsats og pekepinn på hvor man skal sette inn trykket også overfor den enkelte elev. Avgangselevene gikk ut med gode resultater i standpunkt både
skriftlig og muntlig dette året: Eksamensresultatene var veldig gode til muntlig eksamen, men
mindre gode på skriftlige.
I elevundersøkelsen gir elever noen signaler på at de ønskerhøyere grad av medvirkning og
medbestemmelse. Dette er et viktig aspekt i forhold til læringsmiljø, trivsel og utvikling.
Skolen er opptatt av dette - og søkte på våren om prosjektmidler til <Bedre læringsmiljø> med
nettopp dette i fokus: medvirkning og relasjoner. Det knytter seg også opp til samarbeidet med
hjemmet. Høsten 2014 starter arbeidet med dette opp - samtidig forberedes start i den
nasjonale satsinga < Ungdomstrinn i utvikling>
Skolen har et høyt volum på spesialpedagogiske ressurser.
Det er noen utfordringer knyttet til vedlikehold/ oppgradering av lokaler - i særdeleshet knyttet
til SFO- lokalene, basseng/ garderobe og luftkvalitet på ungdomsskolen og i
administrasj onsfl øyen.
SFO har dette året hatt en stor barnegruppe i til dels sprengte lokaler. Det gir særlig utslag på
støynivå som plager både barna og de voksne. Det er satt i gang tiltak som skal bedre dette.
Havøysund skole er opptatt av utvikling og har med sin stabile personalressurs et godt
grunnlag. Skolen har også over lengre tid innarbeidet ukentlig < fellestid)F noe som sikrer rom
for kommunikasjon og dialog mellom ledelse og medarbeidere
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Etatssiefens/rådmannens vurdering

logsa personal- og økonomiske konsekvenserJ:

fusmeldingen fra Havøysund skole og SFO taes til orientering.

Vedlegg:

1.

fusmelding-/vurdering for skoleåret 2013 12014

Havøysund, den I 5.09. 1 4

Rådmann

Tone-Hilde Faye
Leder oppvekst- og kultursektor
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5KOLE:
Hauøysund

tl,lãsøy kommune

1. Beskrivelse ov skolens orgonisering ov le,ringsorbeid
Teom
Teomledelse
Ressurser

Foglighet
Skolen er orgonisert i et småskoleteom(teom1), et mellomtrinnsteom(team?) og et
ungdomstrinnsteom(teom3). Teomeneledes av hver sin teomleder med nedsott leseplikt pâ2,25
timer/uke. Teomlederne, sommen med orbeidsplasstillitsvolgt og ledelsen ved skolen, utgjør
skolens plongruppe. Plongruppo hor i oppdrog 3 drive skolens pedogogiske utviklingsorbeid. Dette
síkrer en god toveis kommunikosjon mellom ledelsen o9 ansofte som forebygger konflikter og
skoper ro i organisosjonen.

I

o. Spesiolundervisning

Kobling mellom kortlegging og
Bruk ov kompetonse
Kompetonsespredning
Resultotoppnãelse

tiltok

Teqm 1:
Kobling mellom kortlegging og t¡ltok
Elever som mottor spesíolpedogogisk hjelp er utredet lokolt på skolen o9 ov PPT for Mãsøy.
Lokolt på skolen brukes Sprôk 6-16,Logos, Aski Roski, Norsk fonemtest, Corlstenleseprøve,
Alle teller, somt nosjonale kartleggingsprøver i norsk og motemof ikk, LUS og God
leseutvikling.Videre brukes uformelle observosjoner ogkartlegginger knyttet opp mot
spesifikke områdør en ønsker utredet.
PPT hor brukt Logos, Språk 5-6 somt vert i klossønø for ô obs¿rvere somspill og sosiol
kompetonse.

Arbeidet direkte med elevene kommer som ef resultot ov disse kartleggingene og
observosjonene. Elever som får spesiolundervisning i gruppe er stort sett sott sommen etter
type vonsket, men ressurstild elingen styrer også sammensetningen.
Bruk ov kompetonse
Dette årøt hor det vert ó spesiolpedagoger/pedagoger som hor hott onsvor for oll
spesiolundervisningen på småskoløn.
Skolen hor ikke hoff leseveileder delte skol¿året.
Dette året hor vi hott stort behov for mer kompetonse både i norsk o9 mqtemotikk.
Konpetonsespredning
Formell spredning ov kompefons¿ hor det vert líte ov dette skoleåret. Bokgrunnen for dette
er ot vi ikke hor hatt noøn med hovedonsvar innen spesialpødogogikk.
Vi hor ikke klort ô spre motømotikk-kompetonsen vi hor på teomet på en strukturert måte.

Resultotoppnôelse
Spesiolundervisningen hor dette skoløåret vert organisert som fost undervisning i små grupper
og enetimer.
Selv om elever hor vert sott sammen i grupper etter likhet i behov, hor det vært utfordrendeã
9i opplering som er helt tilposset den enkelte elvens behov. Dersom øneundervisning hoddø vert

gitt i størregrad, ville konskje denfogligeframgangenvært endabedre. fmidlertid er det ogsã

en sosiol gevinst i å.iobbe í gruppe.

2

Teom 2
Koblíng mellom kortlegging 09

tíltok

Elever kartlegges rutinemessig i klossøn med nosjonale kartleggingsprøver Íor regning og lesing,
Carlsten, Alleteller, o9 LUS. Viderekartleggesnoenelever spesifikt ihenhold tilvansker som
synliggjøres herigjennom. Her brukes for eksempelspråk 6-16,LOGOS, Aski Roski,
orti ku losjonsprøver mm
PPT har

brukf

Logos.

hor utredel en elev detteãret, og resultatet herfra somt observasjoner hor
ov betydning for tiltok overfor eleven.

BUP Hommerfest

verf

Det spesiolpedagogiske orbeidet direkte med elevene kommer som et resultat av disse
kart leggingene og observosj onene.
Det jobbes primert innenfor områdene lesing/skriving, motemotikk, sosiol kompetonse, og
engelsk. Undervisning gis i små grupper eller som enetimer, og omfong og omrãde er
timeplonfestet.
Elever som får undervisning i líten gruppe, hor en del sommenfallende behov.
Det hor vert noe systemrettet arbeid i klosse.
Bruk ov kompetonse
Skolen hor ingen spes.ped.onsvorlíg, men det er lerere med spesiolpedogogisk kompetonse som
underviser elever med su-stimer.
Det hor ikke vert formalisert somorbeid mellom de lererne som 9ir spesiolundervisning, men
uformelle drøftinger og erfaringsdeling hor forekommet.
Det hor vært somarbøid med Môsøy PPT i form ov onsvorsgruppømøter. Kontoktle,rere og
spes.ped.lerer hor o9så hott jevnlige veiledníngsmøter med BUP. Kontoktlerere hor o9så hott en
viss diolog mød miljøorbeider.
Kompetonsespredning

Det finnøs ikke plonlogt og rutinømessig kompetonsespredning på det spesiolpedagogiske
området, men det er engenerellvelvilje i forhold til uformellspredning ov kompetanse.
Der ble gjennomført erforingsdeling på tøom
februar ?Ot4.

L og

2 etter at 4lerere vor på NY 6fV- kurs

i

Det er fortsott behov for kompetonse knyttet mot vonsker i motemotikk.
Det hor også vert stort behov for kompetonse knyttet til ADHD-problemotikk, bl.o. ART, men
dette har ikke kommet i stand.
Resultotoppnåelse
Spesiolundervisningen hor dette skoleåret vert organisert som timeplonfestet undørvisning i
små grupper. fnnenfor dísse rommenehor det Íor noen elever vert gitt mer intensive lesekurs,
touch-kurs o9 lesef lytkurs.

J

Elever som mottor spesiolundervisning viser varierendegrad ov måloppnåelse- deoller f leste
víser fromgang ihenhold tíl de målsom er sott. Elevene viser fromgong På formelletester
knyttet lesing: bl.o fonologiske f erdigheter,lesehastighet og lesef orståelse.

Visør ogsãgoderesultoter iforhold tílsosiol/ emosjonell utvikling hos øl¿vsom hor fått
veiledning pô dette området, men der er 6øhov Íor mer systemrettet orbeid i klosse og på trinn
Det er likevel vonskelig å si ot olle mål er oppnådd fullt o9 helt

Teom 3:
Koblíng mellom kortlegging og tiltok
Alle elever med spesiolundervisning hor fOP som er grunnlog for de tiltok som er igongsott.
Tiltokene er gitt i klosse 09 som enkelttimer ovhengig ov hvilke behov elevenhar.
Det ør noturlig al overføringsmø'le der elever med fOP skol over i ungdomsskolen ovholdes
om våren slik ot lererne på ungdomstrinnet får informqsjon om tidligerekartlegginger somt
prob lemsti linger rundt elev ene.
Tiltok jfr IOP blir jevnlig øvoluert og evøntuellenye tiltok igongsettes.
I

Bruk ov kompetonse.
Vi hor hott utfordringer med enkeltelever med stort frovær. Denne type elever krever
kompetonse utenfor vårt kompetanseområde. Vi sovner et somarbeid med fagpersoner innen
f eltet.
Fortrinnsvis skal bosislerere følge opp spesialundervisningselever slik of det opprettes
størst mulig trygghet og forutsigborhøt.
Kompetonsespredníng
Teammø'let hver morgen er beny'ltet til somtoler og erforingsdeling.
Når lærere hor deltqtt på kurs eller har vert i somtoler mød ressursp¿rsoner
dele det'te med de ondre på teomet.

er

det viktig å

Resultotoppnåelse
Spesialundervisning må tilpossøs den enkelte.Vãr erfaring viser of resultotet oppnås best
v¿d ô to hensyn til den enkeltes 6ehov o9 i somorbeid med eleven og foreldre/foresotte.

NY6IV
Dette skoleåret hor det ikke vert noen Ny Giv-elever
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b. Nosjonole p?øve? , oppf ølging ov elevee pã mestringsnivõ
1 pã 5. trinn og mestringsnivå I og 2 pã 8.trínn
Kobling mellom kortlegging og
Bruk ov kompetonse
Kompetonsespreding

tiltok

lse

Resul
RAPPORT

^

ED ANALySE AV DE NASJONALE PRøVER FoR
HøSTEN 2OT3.

5.

8. oq 9.KLAssE -

Havøysund skole har utviklet følgende rutiner ved ovvikling ov nosjonaleprøver:
a

a

a

4. ogT.klosseÍ8r øvepã nasjonole prøver (fraãret før)ved slutten ov vårsemesteret.
Dette for å bli kjent med prøveformen og oppgovetypene.
Etter ot pîøvene er qvholdt o9 resultatene f oreligger kommer faglærere og rektor
sommen for ã drøÍte disse. Enkeltelever med kritisk lov score drøftes særskilt o9 tiltok
foreslås og iverksettes umiddelbort dersom det er proktisk muli9.
Kontoktlerer hor ansvor for ãvidereformidle resultotene til det enkelte hjem. Dette

gjøres í kontoktmøter med hjemmet.
Ledelsen hor studert resultatene ov de nosjonaleprøver for 5.,8. og 9.klossei fogene engelsk
lesing, norsk lesing ogregning o9 hor sommønlignet dem med resultotønepã fylkes- o9 nasjonolt
nivå.

5.klosse
Elevenes resultoter på nosjonole ptøver presenteres ved en skolo med
trinn; Lovt(nivå 1), middels(niv8?) og høyt(nivå 3).
a

tre mestringsnivåer

på 5.

Engelsk lesíng

Denne prøven er i sin helhet
100% av elevene deltok.

digitol, dvs elevene, bruker dqtomoskin ogheadset under pîøven.

Resultot: Litt over londsgiennomsnittet på nivå l,men longt over på nivå 2.Tngen på nivå 3.

.

Norsk lesing

av elevene deltok.
Somme resultot som for engelsk lesing
LOO %

.

Regníng

tOO % av elevene deltok.

Resultat: Litt over londsgiennomsníttet på nivå !, og like und¿r på nivå 2 og 3
S.klosse
Êlevenes røsultater på nosjonole prøveî presenteresved en skolo med fem mestringsnivåer på 8.
o9 9. trinn.

5

.

Engelsk lesing
92,3 % av elevene deltok
Resultat: For mange elever på nivå L og?,longt under på nivô 3 o9 londsgiennomsnitt pô nivå 4 o9
5. Her legger vi inn et litt større leringstrykk i 9.klosse.

.

Norsk lesing
tOO % deltakelse
Røsultot: Litt over londsgjennomsnitt på nivå 1, londsgjennomsnitt på nivå 2, og longt over på nivô
3. fngen på nivå 4 eller 5. Bekymringsverdig - jobber okfivt med lesing for å få nivåheving.

.

Regning
100% deltokelse

Over snittet på nivå I og 2, under på nivå 3 o9 på londsgj.snittet på nivå 4. Vi hor drøftet
utfordringen, og legger inn ekstro ressurser på klossen.
9.klosse

.

Norsk lesíng
godt
resultot ! Bedre enn landsgjennomsnittet på olle nivå.
Meget

.

t

Regning
elev pã nivã 2, resten på nivå

3 eller høyere.6odt resultotl

Avsluttende kommentor:
Positiv utvikling fro 5.klossetil 8. o9 9.klosse, men iår vor resultatenefor 5. og Lklosse
nedslående. Her hor vi en del å.iobbe med, ikke minst for å skope 6edre motivosjon for lering.

c. Underveisvurdering
Stotus
Team 1:

Vi har fortsatt med november og mai som tidspunkt for skriftlig vurdering og
elev/foreldresamtaler. Et viktig punkt her er en avtale mellom lærer/foreldre om hvilke mål
eleven skal/må jobbes mer med i NESTE periode. En påminnelse om denne avtalen blir sendt
hjem minst en gang i mellomperioden.

Erfaringer viser at dette bør gjøres målbart og konkret for at dette skal kunne gjennomføres i
mange hjem. Det bør også vurderes om avtalen bør være av en kortere varighet enn helt fram

til

neste samtale.

I tillegg til foreldresamtale + skriftlig vurdering to ganger i året, gjennomfører lærerne på
trinnet ut et egenvurderings-skjema myntet på elever/foreldre i forkant av samtaletimene.
Disse er da knyttet opp til tema og målsetninger vi har jobbet med i perioden. Målet med
egenvurderings-skjemaet er å engasjere foreldre i vurdering av eget barn og vite hvilke mål de
ulike fag har. Skolen forventer ikke at foreldre klarer å vurdere sitt eget barn i detalj men at de
skal få en bedre kjennskap. Et annet mål med egenvurdering er at skolen, foreldre og eleven,
for eleven i neste
sammen kan bli
om en
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I tillegg foregår det en kontinuerlig vurdering i hverdagen, både formelt og uformelt.
Vurderingsskjemaet i dette skoleåret er også revidert og forenklet noe. Skjemaet er visuelt
enklere å forstå og graden av måloppnåelse er tredelt (Meget god - tilfredsstillende - Kan bli
bedre) for bedre å se hvordan eleven presterer i forhold til Kunnskapsløftet 2006.
Teom 2:
o þ. 6, og7 klosse ovholder elevsamtoler ganskejevnlig. Alle elevene får somtoler, og
elever får somtoler etter behov. T tillegg blir det gitt grundig veiledning i etterkant ov
pîøveî og størce oppgovet.
. Kontinuerligvurdering i klossene i undervisningssituosjon.
. Elevenevurderer hverandre og gir respons.
. Konferonsetimer to ganger i året.
Teom 3:
Stotus
Alle elever på ungdomstrinn¿t hor en individuell somtale hver uke med kontoktlerer. Her
blir orbøidsinnsots, resultoter og sosiol og faglig utvikling diskutert. Denne somtolen
vurderer vi som svert viktig for å holde leringstrykket oppe og f or å ivoreto elevens faglige
o9 sosiole utvikling.
T tillegg til konferonsetimer, fãr foreldre/ foresotte øn skriftlig pøriodemelding midtveis i
hvert semester. Det blir også sendt ut skriftlig vurdering ved avslutning ov hvert semester.
Elevene hor jevnlige skriftlige p?øver og muntlige framløgg som blir vurdørt med korokter o9
f romovermeldinger

d. Struktur i opplæringen
Ploner

Elev/lerersomtole
Kontoktmøter
Ploner

ktigste styringsdokument er Lererplonen 0ó (Kunnskopsl øft et)
Andre styringsdokument er egne utviklede lokole le,replaner i flere fag (norsk,
motemotikk, engelsk, noturfog, somfunnsfag, RLE, kunst- og håndverk). Alle de lokale
lereplanenebør revideres og det må loges en ny lokol læreplan for digitole ferdigheter
Det bør også loges en lokol lereplon for musikkfoget.
Ut fra dissø to ovennevnte ploner utorbeides årsploner som utgongspunkt for mer
detaljerte ukeplonør.
Ukeplonene inneholder målsøtninger som elevene skol nå i norsk, motemotikk og engelsk.
Dette i tråd med Kunnskopsløftet og dens fokus pô målsetninget og môloppnåelse. På
ukeplanen skríves også innhold i timene og lekseploner.Ttillegg kommer mer døtoljert
informosjon som er nødvendig.
lJkeplanene sendes også uf p&Íronter.
Vårt

vi
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Elev/lerersamtole
- Alle trinnenegjennomÍører elevsomtoler. 1. -3. hor gjennomført inntil togonger iåret.
tillegg har ví elevene med pô somtolene medforeldrene.T 4. klosse har det blitt
gjennomÍørt l-2 elevsamtoler í måneden.

f

Kontoktmøter

-

Det gjennomf øres ? f oreldresomtol¿r i året (høst o9 vår). Elevene er

med pã deler eller

hele somtolen.

Teom 2
Ploner
Vi hqr oktivitetsplon for hvert semestør. Døt loges fagplaner i alle fog og elevene f ãr
ukeploner som styrer elevenes skoledog utifro kunnskopsløftøt.

Elev/lerersomtole
se punkt c
Kontoktmøter
Ttillegg til to konferonsetimer hvert år, blir døt ovholdt minst to foreldremøter for
klossen. Kontoktlereretar også individuell kontakt med foreldre/foresatte.
Teom3
Ploner
Alt plonorbeíd tor utgongspunkt i LK-Oó. Vi utarbeidet lokole lereplaner i deflestefag
Vi har oktivitetsplon for hvert semester. Det loges fogplaner i alle f ag og elevene f 8r
ukeploner som styrer elevenes skoleorbeid.

Elev/lerersomtole
se punkt c
T tillegghor elevene i lO.klosse f lere somtaler med rôdgiver i sommenheng med
utdonningsvolg.

Kontoktmøter
Ttillegg til to konferonsetimer hvert år, blir det avholdt minst to foreldremøter for klossen.
10.klosse ovholdes f lere kontoktmø'ler i forhold til overgang til videregående skole.

I
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B.

øKONOMI5KE RAMMER/ BY6NIN6ER/ UT5TYR/ VEDLIKEHOLD/5IKKERHET

6.

Økonomisk romme
Hvo hor skolen priorítert:

til

ísk

Skolen har en tilfredsstillende økonomisk ramme

til

drift
pedogogisk

drift

med unntok ov innkjøp ov

midler til fKT.(maskinpork)
Vi hor volgt å prioritere timer til tilpasset opplering innofor tildeling ov rommetimer da det gir
6est eÍfekt for den enkelte elev.

7.

Skolens bruk/innfør

ov IKT

loner videre

Skolen vår hor tatt i bruk Fronter som lerings- o9 kommunikosjonsplottform. Ttillegg
hor vi logef en lokol lereplon for alle klossetrinn hvo ongôr grunnleggøndeferdigheter.
TKT-veileder, som hor et spesielt onsvor for moskinporken og som pedoggisk veileder,
bistår rektor i gjennomføring ov tiltak.
Deler ov moskinporken må regelmessig skiftes ut do moskinenevonligvis hqr en levetid på
mellom 3-4 år. Tnneverende skoleår hor kommuneslyrel f jernet olle midlene til innkjøp
ov dotomoskinør pgo. innsporinger. Dersom ikke kommunestyret igjenbøvilger slike
midler, vil tettheten ov datomoskiner pr.elev gå drostisk ned. Vi sovner en overordnef

strotegisk plon for dette.

8- Lerebøker
Kort vurdering:
Skolene fikk kjøpt inn nye lærebøker i 2006/07 etter LK-O6. En slik investering koster mellom
350 000-400 000 for vår kommune. Hovøysund skole er utlånssentrol for deandre skolene í
kommunen.

T løpet ov få år vil lereverkene v@re modøn
få logt dette inn i longtidsbudsjettet.

for utskifting,

og vi ber kommunestyret ollerede nã

9

9. Leremidler
Kort vurdering:
Teom 1:
Kort vurdering:
a

større tilbud ov digitole le,rermidler som er nytf i9 i undervisningen.
blitt brukt i både motemotikk, norsk
og engelsk på olle klossetrinn på småtrinnet. Digitole lerømidlør tilbys også ov olle
lereverkenevi benytter í norsk, motte og engelsk. Dette hor stor nytte do det varíerer
undervisningen godt, forklorer godt i tillegg til at metoden er visuell, noe de fleste elever
hor sin styrke. Digitale leremidler er et områd e vi ønsker å utnytte også neste skoløår.
Vi hor obonnert på digitale ressurser fro Multi (motemotikk), Soloby (allefag),Stoirs
Vi ser of det er et

Abonnement på digitole hjelpemidler er kjøpt inn o9

(engelsk) o9 M+ (motematikk).

Småtrinnet er ovhengig ov å ho konkretiseringsmateriell for å visuolisere og gjøre
undervisningen proktisk. Dette hor vi engod del ov gjennom oppdotering over Ílereãr.
Behovet Íor neste &r er mer mqteriell ifb. med leseopplæring med løse bokstover,tall og
bildekortmødord.Enutvidelseovsmåbokbiblioteketvårter ogsãnødvendig.Detteer
6øker som er ínndelt inivåer slikot vitreflerhver enkelt elevbest mulig. Disse 6økene
er ikkelilgjengelig på biblioteket i Måsøy. f motemotikk ser vi også behov for moteriell
for å synliggjøretollinjer, posisjonsssytemt, brøk og volum spesielt.
Team 2:
. Tifredsstillende digitole lg';remidler. Ser imidlertid behov for obonnement på ulike
dotoprogrommer ti I enkelt e f ag.
. Vi sovner fortsott interokfive kort.
. Vi ønsker gjennomgong ov det vi hor av digítole leremidler.
Teom 3:

Kort vurdering:
Utifro de nye endringene o9 kompetonsemålene som er kommet i flere fog, ønsker vi en ny
9j ennomgon g av lær ev erkene.

Interoktive kort sovnes dypt o9 inderlig.
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Hvo: GENERELT
VEDLIKEHOLD

vedlikehold
Vurdering.' Rektor ser med stor bekymring på at
bygningsmossen ikke blir godt vedlikeholdt. Dermed øker
f orfallet. T.o.m. vãre nyrenoverte ovdelinger f orfoller
raskere ved of <<ingen>> hor onsvoret for vedlikehold. Jeg ber
derfor om ot teknisk etot får på ploss en
voktmesterordníng ñed onsvorlige for hvert bygg. Det vil

vi vere fjent

POLARIIALLEN

Toket utvøndig er dårlig. Utvendig kledning er råtent o9 må
skiftes. Vorme- o9 ventilosjonsanlegget må etterses.

BASSENGET

Anlegget er gommelt og nedslitt. Dørsom vi fortsott skol ho b,
storte prosessen med å fô totalrenovørt bossønget og garderr
ti lskuddsor dninger for slik renoveríng.

SFO

-

lokalene

Trenger oppgrodering, spesielt m.h.t. ventilosjon o9
støydemping.Er ikke gjort noe med disse lokolene siden

tidlig

KONTORßLØYA+
UNGDOMSSKOLEN
1

med.

på

90-tollet

utsott ov kommunestyret på ubestemt tid. Må inn
i lonqtidsbuds iettet.

Rønovering

1. fnventar
Vurdering

Hvo:
Ny"

Oppvoskmoskin skolekj økkenet + onnøt

onskoffelser:
Videre behov:

utstyr.
Bokreoler, konferonsebord + stoler. Nye
møbler t il ler erv e,r elset .

Søker med detle om midler
tll innkjøp i 2015.

til

å 9å
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12. Bronnvern, livredn

- H,1,1S

Bronnøvelse¡: (ontoll, vurdering)
Teom 3:
Når olarmen blir utløst på borneskolen blir den fortsott íkke hørt pã ungdomsskolen fordi
olormøne ikke er ikke koblet sammen. . Dette har før't til of vi hor måtte vorsle hverandre nôr vi
oppdager ot olormen hor gått og borneskoleelevene er ute. Teom 3:
Når olormen blir utløst på barneskolen blir den fortsott ikke hørt på ungdomsskolen fordi
olormeneikke er ikkekoblef sommen..Detteharført tilotvi hormåttevorslehverondrenårvi
oppdoger of olormen hor gått og borneskoleelevene er ute.

Liwedningskurs (ontoll godkjente instruktører ongis her):
Det ble ovholdt livrødningkurs inneverendø skoløår . Beqrenset onfoll plosser
HùlS/miljørettet helsevern :
(oppÍ ølging j f r. HM S-perm)
Teom 3:
Flereav lererne på temoet kjenner ikke til at det finnes en HMS perm og hvor den eventuelt
finnes. Vi mener of det er for dårlig fokus pô dette arbeidet o9 of rutiner og reglement som
gjelder må gjennomgãs i begynnelsen ov hverf skoleår og at dette mã følges opp i løpet ¡evnlig.
Lererne på spesiolrom er kjent medreglementet som gjelder der,menalle6ør gjøres kjønt med
dette i 5egynnelsen av hver skoleår.
Dette orbeidet må det settes et spesielt søkelys på.
Ledelsen:
Også i ãr er det ovholdt 2 brannøvelser, en vorslet brannøvelse like etter skolestort i september
og en uonmeldt bronnøvelse i juni. Dette er i tråd med skolens øvingsplan.
Øvelsen i september er f or 3 øve evakuering av bygget og gjøre de nye l.klossingene kjent med
olorm og rutiner. Rutinene synes ã vere godt innorb eidet , og det går meget roskt o9 kontrollert
ã evakuerebygget, somt 9i korrekt ovmelding. Fro olormen går og til olle er ute og ovmelding er
gitt, tor det co. 3 - 4 minutter. Dette er meget tilfredsstillende.
Den uonmeldte øvelsen i juni viste of olormen ikke hørtes pã flere klosserom. Det er skrevet
ovviksmeldingtidligere om dette. Alormklokker må monteres på olle klosserom og spøsiolrom.
Elevøne i T.klosse vor sommen med bronnkorpset oghadde slokkeøvelse på kommunens logerploss
Elevene syntes det vor interessant oglererikt.

Bronnolormene i barne- og ungdomsskolen er ikke somkjørte, så når olormen gãr i den ene fløya
sãhøres den ikke i døn ondre. Vi må do monuelt utløse den andre olormen. D¿ttø er urovekkende
o9 må utbedres.

Liwedningskurs (ontoll godkjente instruktører ongis her):
Vårøn 2OI4 arrongertevi livredningskurs sommøn med svømmeklubben. Hovøysund skole deltok
med 5 svømmele,rere. Morgon Andresen vor onsvorlig instruktør for kurset. Hjerte og
lungeredning (HLR) var en viktig del ov kurset.

l2

HlrtS/miljø r ett et helsevern

:

(oppÍ ølging jf r. HMS-perm)
Verneombud o9 tillitsvolgt hor samorbeíd med ledelsen ong. HMS-arbeid. Høsten 2Ol3 6le det
gjennomf ørt en vernerunde på SFO-avdelinga. Her ble døt ovdekket f eil og mongler som det ør
sendt melding om tiltøknisk etot. Teknisk etot hor vert på beforíng og det jobbes med soko.

Høsten ?OL3 hadde vår somorbeídspartner Relocom en stor gjennomgong ov det elektriske
anlegget på skolen. Det ble laget en grundig ropport. Ledelsen hor gjort se9 kjent med den. Feil
og mongler er grodert etter risikograd, der rísikogrod 3 er mest groverende og bør utbedres
først og snorest. Ledelsen hor sendt melding til Teknisk etat der enber om å få lukkøt ovvikene
av rsikogrod 3. Mojorite'len av disse qvvikene er i hovedsok jordíngsfeil pluss utdoterte
underfordelingsskap.
Verneombu d og ledelsen hor også hott en vernerunnde i Polorhollen vãren 2014. Her ble det
ovdekket en del feil og mongler som det er sendt melding om til Teknisk etot.

Hondlingsploner:
Sosiol kompetonse
Teom 1:
Det har, som i fior, blitt jobbet bevisst for å bedre det sosiale samhandlingsmønsteret i
elevgruppa på hele skolen.

Dette er et arbeid som involverer de fleste deler av organisasjonen; lærerkollegiet,
administrasjon, elever og foreldre. Sosial kompetanse er også en del av skolens arshjul.

Føloende

tíltok er íverksott:

-Det er mitt volg
Opplegget er tatt i bruk i alle klasser på småskolen, noe som er blitt gjort de siste årene. Det er
laget en plan for hvilke leksjoner som skal gjennomføres i løpet av de ulike årstrinnene. På
forledremøtene har foreldrene blitt involvert gjennom aktiviteter fra <Det er mitt valg> sitt
hefte til bruk ved foreldremøter. Foreldrene i 1. klasse far på sitt første foreldremøte utdelt et
veiledningshefte for foreldre ifb. <Det er mitt valg>.

-

Felles fokus på spesífíkke områder som fremmer trivsel

har jobbet med områdene folkeskikk, hilsing og høflighet gjennom skoleåret. Foreldre
informeres om hva en har i fokus på ukeplanen, og kan dermed flølge opp hjemme.
Informasjon ifb. med (Mitt valg> er også sendt hjem jevnlig.

Vi

I tillegg har det vært aktiviteter gjennom skoleåret med tanke på sosial kompetanse. Dette er:
- trivselsuka på høsten (flere aktiviteter på tvers av klassetrinn fra 1. - 10. klasse).

-

idrettsdag (aldersblandede grupper på småtrinnet)
TV-aksjon (aldersblandede grupper på småtrinnet)
juleverksted (aldersblandede grupper på småtrinnet)
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Tinestafetten (aldersblandede gruppper på hele skolen)
soldag (aldersblandede grupper på småtrinnet)
inneidrettsdag (aldersblandede grupper på småtrinnet)
matematikkens dag (aldersblandede grupper på småtrinnet)
sjøvettuka (diverse aktiviteter i aldersblandede grupper på småtrinnet)
morgensamlinger (underholdningsbidrag klassevis med de andre klassene på
småtrinnet som tilskuere)

-

Sosiole aktívíteter pô ettermíddogstíd

1+2. klasse og3+4. klasse har som de 2 siste ärhatt sosiale aktiviteter i regi av foreldrene på

ettermiddagstid ca annenhver måned iløpet av skolearet. Eksempler på aktiviteter er: Skøytegåing på Storvannet, lek i Polarhallen, baking på Skolekjøkkenet osv. Hyggelig for både store
og små.

Klasseledelse/læringsmilj

ø

Team 1:
På småtrinnet har
dette er:

-

-

vi rutiner og systemer for

å fremme et godt læringsmiljø. Eksempler på

elevene stiller opp ved døren og håndhilser på lærerne til første time
lærer skriver dagsplan og dagens/ukas målsetninger
gientromgangav skolens ordensregler/klassereglerjevnlig
diverse teknikker for å få arbeidsro (signaler, stjernetimer, belønningssystemer
m.m.)
vi følger skolens handlingsplan mot mobbing
<Det er mitt valg> følges
vi følger profesjonsetiske retningslinjer (fokus på å behandle barn med respekt,
tiltaleformer, likeverd, felles forståelse av norrner og kultur m.m.)
felles avslutning på dagen med samtale om målsetninger, avslutningssang
ukeplaner med målsetninger

Teom 2:
Vi følger årshjulet som er utorbeid¿t for skolen. T tillegg jobbør vi med
undervisningsprogrammet "Det er mitt valg", noevi ser fungerer godt når det settes i system.
Høsten 2013 hodde vi ei vellykket trivselsuke på skolen , men f or 7.kl f ¡kk ikke olle elevene vert
med do de skulle deles inn i 3 ulike grupper. Bare ei gruppe fikk vært i log med andre klosser.
Dette må vi posse på til neste år. Det er ønskelig med flere arîongementer som kan gjøre
elevene på tvers ov trinnene endo mer kjent og trygge på hverondre.

Mellomtrinnet hor detteskoleåret i enkeltetimer delt trinnet inn ien jente- ogenguttegîuppe.
Delte hor vert svært vellykket, og jentene og guttene hor sluppet seg mer løs og blitt tryggere
på hverondre.
Som tidligere &r har vi orrongert juleverkst ed, grøtÍesT, motømotikkens dag og bokdog på tvers
ov klossene. Vi ser at elevene trives i lo9.

t4

f

vår har vi hott internasjonaledoger på tvers av klossene. Vi hor også brukt
undervisningsopplegget Smart (Ungt Entreprenørskop). Dettø er temaer som hor hott en stor
sosiol effekt pã elevenevãre.
Vi ovslutter skoleåret med tur til Rolvsøy. Trodisjonellovistur til Hammerfest er utsott til
høsten pgo tidspress. Turer o9 bedriftsbesøk er imidlertidnoeelevenesetter ston pris pã,og
noe vi ønskør å utvide.
Teom 3:
Skolen hor et årshj u I som f ølges opp ov hver klasse. Det b le gjennomf ørt en trivsel suke f or hele
skolen som vor vellykket. T tillegg har vi f elles tur for ungdomsskolen og turer f or hver klosse.
Det er flereaktivitetsdoger i løpet av ôret.
Hver klosse gjennomfører entrivselsundersøkelseog hondlingsplonen mot mobbing blir fulgt opp
bôde med elever og foreldre/ foresatte.
Ungdomstrinnet hor f elles ordensreglement som lojalt følges opp ov lærerne, noe som skoper
forutsigborhet, klore rommer og trivsel.
Vi opplvør at det hor vært en økt bevisstgjøring om sosiol kompetanse de siste årene.Vi opplever
ot vi får monge postive tilbokem¿ldinger pãvãre elever fra andre, både i lokolsomf unnet og
når vi er ute og reiser.
også

Matbod erikke borevikfig

forot

elevene skol ho

et lunsjtilbud,

men

er ogsãenarena for

sosíol

ko
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o

5MU - Somorbeids - / skolemil.iøutvo lqøt

Antoll soker:

Viktiqe soker
6jennomgang ov elevund ersøkelsen

4
Evoluering av årshjulet over Hovøysund skole sitt
orbeid med sosiol kompetanse og elevenes
psykosos io e miljø, h er under vårt o rdens r eglement,
handlingsplaner mot mobbing/rosisme.
Orgonísering skoleuko.
Skolens ãrsmøte. Skoleruto 2Ot4 / 15
I

l5

Elevrôdef

Viktiqe soker

Borneskolen
Borneskolen

Elevrãdet hor bestått ov:
Benjomin Larsen ó. kl (leder)
Arnt Gøran Knutsen 7. kl (nestleder)
Kristine Kuivoloinen ó. kl (sekreter)
Williom Olsen7.kl
Johonnes Stormo 5. kl
Det hor også vert rullering ov en 5
klossing.

.
.
.
.
.
.
.
.

solg ov kqromeller o9 småkaker
rnnkjøp ov utstyr (tusjer/blyonter til 5. kl)
Innkjøp av akemotter
Juleboll
Skolens ãrsmøtø
Orgonisering ov skoleuka
Hondlingsploner mot mobbing o9 rosísme
Elevund ersøkelsen

.
.
.

Fysisk orbeidsmiljø
Sosiale oktiviteter

Antoll soker: Elevrådet ved barneskolen
hor hott t5 møter, det er tatt opp 23
soker.

Ungdomsskolen

Elevrådet hor beståft ov:
Thorstein R. Eliossen, leder
Andrea Mikime lorsen, nestleder
Trygve Giev er, sekr et er
Øvrige medlemmer:
Thea Giever, Asgeir Eliossen o9 Elise
Mothisen

FAU

- Foreldrerãdet:

Antoll soker

Saker iSMU

Viktige soker

Elevundersøkelsen
Soker

til

SMU
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14. Vurdering av skolens resultot (Elevundersøkelsen
elevers medvirkni

ea. ondre)

medbestemmelse

Elevundersøkelsenz
Elevundersøkelsen visør nok engangat eleveneikkeføler ot de hor reellmedvirkning o9
medbestemmelse i viktige soker som ongår skolen. Dette tor vi på fullt olvor, og gãr inn med full
tyngde frahøsten 2OL4 i et prosjekt kolt .<Bedre le,ringsmilj ø>>. T tillegg kommer vi til å ho dette
som temo på et stort foreldremøle i september 2OL4.

Stondpunktkorokterer/eksomenskorokterer :
Avgangselevene gikk ut med gode stondpunkf korokterer i både skrif tlige og muntlige fog. Klossen
hor væ,rt preget ov godt somhold, godt le,ringsmiljø og gode orbeidsvoner. Foreldregruppo og
lærerne hor også en del av erenfor gode resultoter. Hvo ongår eksamensresultotene vor dø
sve,rt gode ved muntlig eksamen, noe nedslående ved skriftlig eksomen. Her hadde flere elever
<<bommet

D.

ELEVOPPLYSNTNêEP

15.

Elevgrunnlog

Elevgrunnlog 1. trinn

Árstoll

Anlqll born
t2
7

2014

20t5
20t6

16.
Trinn

8

Elevfrover
Frover totolt
Ant.
ùaqer/'limer

4

89/7
95/6
64/2
40/5

5

36/LO

1

?
3

6

90/26

7

164

/ t38

8

148

/

9

300

10

Merknoder

r30

58
r27

/
/ 23

Ant.
elever

%

t6

?,96

9

5,61

10

I

3,38
3,08
3,33
6,22

LL

9,17

7
6

t2

7,OO

11

15,57

15

4,72

I7

Kommentorer:

froversoversikten sãvarierer fraværet myefro klosse til klasse. Første klosse
har lovest f raver med 2,96 "/" og niende klosse høyest frover med 15, 57 %. Vt ser også ot
fraværet øker i de største klossene - fra7. klasse og oppover, med unntok ov lO.klosse.
Klosser med stort fraver skyldes i stor grad fraver hos enkeltelever. Skolen er kjent med
dette og det jobbes oktivt overf or f oreldre og elever îor ã bedre forholdet.
Som vi ser ov

1ó. Ropport fro Skolefritidsordningen (sFO)
Bornegruppa:

Vi stortet sfo året med 26 born, to hor sluttet i løpet ov året. Det er en ulfordrende o9 oktiv
barnegruppe, og til tider er hverdagen preget ov mye konflikter som krever tilstedeværende
voksne.

Personolef:
Vi hor vert trø fost onsotte på Sfo, somt en lerling. Av vikor¿r hor vi brukt Emelie Eklund. Det
ør et stobi lt personale , og hverdogen er preget ov godt somorbeíd og mye humor. Vi ser of det
er behov for god voksen tetthet med en så poss stor barnegruppe.

Aktiviteter:
Barno på Sfo hor vært veldig oktive, noe som krever ot vi har oktiviteter om er tilpasset
gruppen. Vi hor vert myeuleog brukt uteområdet oktivt. Det hor også vert en gruppe som har
holdt på med mye håndorbeid o9 finmotoriske oktiviteter.De hor strikket,heklet, molt o9 perle't
fnne forholdenepã Sfo gjør ot hverdogen med 25 unger blir veldig tung, vi bruker ã dele gruppo
slik of noen gãr ut og noen blir inne.
Økonomi:

Lite budsjett, vi hor ikke hott noen innkjøp etter jul. Maf budsjettet er olt f or lite, og m8 økes.
Eventuelt:
f år hor vi jobbet mosse for å fô Íorbedret orbeidsforholdenenedepã sfo. Vi har skrevet Ílere
ovvik, og det virker som om forholdene nå blír tott olvorlig. Bôde voksne og born er slitne etter
endt dog nedepã 1fo, og dette er forhold som må utbedres.

Hovøysund, 27.juni 2Ol4

rektor
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t41977
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Saksnr.:

Utvalg

Møtedato
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Oppvekstkomiteen

24.09.2014

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar årsmelding for Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
2013 til orientering.

Dokumenter:
1. Årsmelding Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS 2013
Innledning:
Museet i Havøysund er drevet av et interkommunalt selskap hvor Måsøy kommune har en
eierandel. Måsøy kommune eier bygningsmassen museet er etablert i, men stiftelsen står for
drift og utvikling av museet. Stiftelsens øverste organ er representantsskapet hvor alle
eierkommunene er representert. Måsøy kommunes representant er Gudleif Kristiansen, Anne
Karin Olli er vararepresentant. I stiftelsens styre har Måsøy kommune en vararepresentant:
Malin S.'Wulvik Stiftelsen har ansatt ny museumsbestyrer her i Havøysund som tiltrådte
18.08.14. Museumsbestyreren gjennom mange år går av med pensjon 01.09.14.
Saksutredning:
Havøysund museum er en del av en større samling þstmuseer og kommunen har slik overlatt
driften av det til selskapet.. Det fremgår av årsmeldingen at selskapet har hatt utfordringer
knyttet il økonomi. Kommunen betaler et årlig tilskudd til driften. I2014 er tilskuddet kr.
269.500,Besøkstallene her i Havøysund har sunket fra2012 ttl2013 (-12,6%).
Lokalt sitter museumsbestyreren i plangruppa for utvikling av Den Kulturelle Skolesekken i
Måsøy. Det er et potensiale for enda større samarbeid og utvikling av prosjekter mellom
museum, skole, bamehage og folkebibliotek. Ved å samarbeide mer aktivt kan det tenkes at en
økerbarn og unges egen identitets- og tilhørighetsopplevelse positivt. Noe både skole og
barnehage har som sentrale temaer. ( T.eks. Havøysundværingen)
Bygningene er kommunens eie - og på et tidspunkt vil det utfordre oss på vedlikehold og
muligens utbygging med tanke pâtllgang for funksjonshemmede. Pr. i dag er utstillingene ikke
tilgjengelig for alle i dette perspektivet.

Etatssiefens/rådmannens vurdering
,4,rsmeldingen taes

¡ogsa personal- og økonomiske konsekvenserl:

til orientering..
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Vedlegg:

l.fusmelding Museene for þstkultur og gienreisning i Finnmark IKS 2013

Havøysund, den 1 5.09. 14

Rådmann

Leder oppvekst- og kultursektor
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Dok¡d: I 4003962 (1 4,192l-1 )
ÄRSMELOING FOR 2013 - MUSEENE
FOR KYSTKULruR OG GJENREIS¡{ING
I FINNMARK IKS

Årsmelding for 2013
nrÅsøv

\ i'ii:i

KCltlmV[LnE
Arkivkode:

C$¡[4 $
Jorrrn:tÍnr.:

N4ottatt:

Innledning

lllg -fT

(ira&:riirg:
Sakshch

:

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS er et interkommunalt selskap
som eies av Hammerfest kommune med tre eierandeler, Måsøy kommune med en eierandel,
Nordkapp kommune med to eierandeler, Gamvik kommune med en eierandel og Berlevåg
kommune med en eierandel.
Selskapet har ansvar for drift av museumsvirksomhet i eierkommunene
Selskapets hovedkontor ligger i Honningsvåg.

Valgte sfyringsorganer:
Representantskapet
Representantskapet er selskapets høyeste organ, og er sammensatt av tre representanter fra
Hammerfest kommune, to fra Nordkapp kommune og en fra hver av de øvrige tre
eierkommunene.
Fra Hammerfest kommtrne

:

Fra Nordkapp kommune:

Representant: Willy Olsen
Ivar Greiner

Vara:

Representant: Kristina Hansen
Yara:
Ole Håvard Olsen

Representant: Grethe Gebhardt
Wendy Hansen

Vara:

Representant: Trudy Engen
Jan Morten Hansen
Vara:

Representant: Tommy Andersen
Anne-Mette Bæivi

Yara:

Fra Gamvik kommune:

Fra Måsøy kommune:

Representant: Frank Broks
Gro Grinde

Vara:

Representant: Gudleif Kristiansen
Anne Karin Olli

Vara:

Fra Berlevåg kommune:
Representant: Ann Jorunn Fredriksen
Jan Andersen

Vara:
Representantskapet har

i

2013 hatt ett ordinært møte den 26. juni2013 i Honningsvåg

Styret har følgende medlemmer:
Styreleder: Børge Grønlund - valgt for 2013 -2015
Personlig vararepresentant: Eli Nilsen -valglfor 2013 - 2015
Nestleder: Reidar Nielsen - valg¡for perioden 2013 - 2016
Personlig vararepresentant: Grethe Emø Johansen - valgt for 20ll -2013
StyremedleÍrmer:
Gry Paulgaard - valgt for perioden 2013 -2016
Personlig vararepresentant : Beate Mortensen Ne sheim
Leif Vidar Olsen - valgt for pêrioden20l3 - 2015
Personlig vararepresentant: Malin Wulvik - valgt for perioden2}l3 - 2015
Tove Dagny Kristensen -valgf for perioden20l3 -2016
Personlig vararepresentant: Kai Brox
V/illy Andreassen - valgt for perioden2}l3 - 2016
Personlig vararepresentant: Gunlaug Johansen - valgt for perioden20l3 -2015
Anette Horn er valgt som fast representant for de ansatte.
Styret har i perioden hatt 5 møter og behandlet24 saker.

Virksomheten generelt.
Registrert antall besøkende ved museene i selskapet gikk ned 30 450 i2012tLL27 684 i2013.
Både Gjenreisningsmuseet og Nordkappmuseet hadde tilbakegang i turistbesøket om
sofiìmeren.
Berlevåg havnemuseum og Gamvik museum har en liten framgang, mens Måsøy museum har
svikt i besøkstallet sammenlignet med ånetfør. Sommerdrift ved Slettnes fur, som Gamvik
museum har ansvar for, gikk for første gang med et lite overskudd.
For selskapet som helhet ble det en betydelig svikt i salgsinntektene i forhold til opprinnelig
budsjett, næÍnere 400 000 kr. Dette har sammenheng med færre besøkende om sommeren, og
at turistene som besøker oss kjøper mindre, noe som sannsynligvis skyldes økonomisk krise i
flere europeiske land.
Alle avdelingene har opprettholdt stor aktivitet med mange lokale arrangement der det er
gratis inngang. Besøk av barn og ungdom fra skolene er stabilt.
Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste 4 ärene.

Avdelins
Gienreisningsmuseet
Måsøy museum
Nordkappmuseet
Gamvik museum
Berievåg havnemuseum
Sum

2010
13 936

I

193

20lt
10 950
429

|

7 706
4t57 4 605
| 765 1 618
29 698 26 308
8 653

Endring siste år
2012
2013
- 17,6 yo
t5 464 13 664
- 12,6yo
1016
1 162
7599
- 9,7 o/o
8 420
+ 0,6 0/o
4168
4 144
+ i5,7 Yo
i 260 1458
- 8,4 o/o
30 450 27 905

Økonomi 20L3
Museene for kystkultur og gjenreisning har hatt en utvikling over flere år der de offentlige
tilskuddenehar økt mindre enn lønns- og prisstigning.

2

Vi har holdt ledig en fagstilling i Honningsvåg for å spare penger, siden aktiviteten ved
avdeling Nordkappmuseet er redusert i påvente av endelig avklaring om museet far flytte til
nye lokaler. Stillinga som avdelingsleder i Honningsvåg har vært utlyst, men det lyktes ikke

å

få ansatt noen før årsskiftet.
I budsjett for 2014 har styret inndratt en stilling i Berlevåg etter at en medarbeider gikk av
med pensjon 31.12.2013 .
Vi har værtnødttil å kutte ned på reiser internt i selskapet for å holde nede kostnadene, men
prioriterer reiser for å delta i nasjonale faglige nettverk og reiser tilknyttet forskningsprosjekt
ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.

Økonomien i selskapet er anstrengt. Vi er et driftsselskap, og vi har heldigvis ikke langsiktig
gjeld. Likviditeten må imidlertid styres stramt.
Driftsregnskapet for 2073 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 84 355.
Resultatet framkommer etter positivt premieawik, det vil si at selskapet har betalt inn mer til
pensjonsordningen i KLP enn de faktiske pensjonskostnadene i2013. Premieawiket som
oppstår i2013 skal i senere regnskapsår utgiftsføres, slik at over tid kan dette gå i null.
For å ha forsvarlig drift kan selskapet ikke la lørursutgiftene få en for stor andel av de samlede
driftsutgiftene. I forhold til driftsnivâet i 2010 har styret i budsjett for 2014 i realiteten kuttet
to fagstillinger for å spare lønnsutgifter. Vi håper dette er en midlertidig situasjon. Styret har
vedtatt at det skal utarbeides en plan for fordeling av stillingshjemler i selskapet.
De siste to årene det vært full enighet både i Kystverkets administrasjon og blant de fire
museene irurenfor nettverket Kystverksmusea. Man har anbefalt at Troms og Finnmark må
komme med for å dekke hele kysten. Vanskeligheten har værtäfa politisk ledelse i Fiskeriog kystdepartementet til å prioritere saken. Aksept fra Stortinget som det 5. medlemmet i
dette nettverket ville ha betydd et årlig ekstra statlig driftstilskudd på i overkant av 1 mill kr.
Dersom vi ikke nar fram med denne strategien, må vi kanskje gå tilbake til en fast stilling ved
hver av de små avdelingene i Berlevåg, Gamvik og Havøysund.
Vi håper å unngå dette, men kan neppe opprettholde en prioritering som går ut over drifta i
Honningsvåg og Hammerfest.

Statlig driftstilskudd utgjør ca 52 o/o av de ordinære offentlige tilskuddene. Av museene i
Finnmark kan det synes som om vi har den laveste statlige andelen, mens våre eierkommuner
bidrar med mer enn det som er vanlig ellers i landet. Fylkestinget vedtok i desember 2013 at
S'lkeskommunalt tilskudd til museene fra og med 2014 skal avtalefestes med årlig
prisjustering på linje med tilskuddene fra staten og kommunene. Dette er viktig siden
fylkeskommunens tilskudd har stått på det saÍrme beløp i 5 Fn.
De følgende punkter i årsmeldingen har avsnitt som er obligatorisk i rapportering
Norsk Kulturråd og Kulturdepartementet. - de 4 F-er:

til

Fornying.
Forholdet til publikum krever aktiv deltakelse i det lokale kulturlivet. Museet må være
relevant og tilby aktiviteter som skaper interesse og engasjement. Oppfatninger av museet
som "et hus for gamle ting" deles av mange. Det er en utfordring å endre disse holdningene
ved å bli mer aktive og utadrettede kulturinstitusjoner.
Museet har i2013 hatt en viktig rolle i planlegging og gf ennomføring av Nasjonal
kunstfestival i Hammerfest, der den lokale kunstforeningavar arcarrgør, mens museets

)
a

ressurser var helt avg¡ørende for å få arrangementet så stort og vellykket som det ble. Museet
har også deltatt aktivt i prosessen med å utvikle en ny kulturplan for Hammerfest, noe som
etter vårt syn har førttil en god plan med vekt på samhandling mellom frivillige kulturkrefter
og institusjonene. Vare avdelinger har gode erfaringer i samarbeid med andre lokale

kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Vi deltar aktivt i forbindelse med festivaler.
Det har blitt vanlig at vi ikke bare er opptatt av äfäfolk inn på museet, men vi går også ut der
det foregar aktiviteter vi kan bidra til. Hos oss er de små museumsavdelingene en del av "den
kulturelle grirmmuren" slik dette begrepet er brukt i den nasjonale kulturutredningen.

F'orvaltning.
Prosjektet "Felles løft for Finnmarkshistorien" har bidratt til kompetanseheving. Museene i
Finnmark startet publisering av foto og gjenstander på Digitalt museum 1. mars 2013.
Resultatet er at vårt selskap har flest foto og gjenstander tilgiengelig på nett, sammenlignet
med de andre museene i frlket. Det er særlig de små avdelingene i Gamvik, Berlevåg og
Måsøy som har bidratt til dette. En viktig del av prosessen harvæt1" å gjennomgå gamle
registreringer i Primus og kvalitetssikre opplysningene før publisering. Dermed er det foretatt
forbedring av langt flere registreringer enn de som har blitt publisert. Etter publisering har vi i
tillegg fått tilbakemeldinger fra publikum som har bidratt til at flere opplysninger blir
registrert. Vi ønsker å videreføre samarbeidet med de andre museene i fylket om
kompetanseutvikling på dette området. Det er utredet en plan med kostnadsoverslag for større
magasin i Hammerfest. Planen er vedtatt av kommunestyret, og kommunen vil sende søknad
om statlig investeringstilskudd iruren 1. mars 2014.
I Hammerfest er det også planer for samlokalisering av byhistoriske samlinger som eies av
foreninger og private. På litt lengre sikt vil dette skape behov for utvidelse av utstillingsarealet
i Hammerfest.
Vi hadde håpet at prosjektet nytt museum i Honningsvåg skulle være fullfinansiert innen
utgangen av 2013. For samlingen til Nordkappmuseet er det helt avgjørende at denne saken
blir løst. Den forrige regieringa foreslo statlig investeringstilskudd tilsvarende ll3 av
kostnadsramma.
Forslaget til bevilgning over statsbudsjettet for 2014ble imidlertid strøket av den nye
rcgieringa. Fornyet søknad sendes innen neste frist. I(ommunen og fultrieskommunen har
bevilget til sammen 16,5 mill kr til prosjektet.

I Gamvik

er det planlagt at "Tørrfiskloftet" skal være ferdig våren 2014, og i Berlevåg jobbes
det med videreutvikling av museumsområdet. Avdelingene i BerlevågogHavøysund har
behov små brannsikre magasin (15 til20 m2).

Finnmark fylkesting vedtok i mars 2012, i forbindelse med behandling av "Museumsstrategier
for Finnmark", at det skal utarbeides en handlingsplan med regional prioritering av akfuelle
museumsbygg i fylket. Målet for vårt selskap har vært å få utredet prosjekt som kan inngå i en
slik plan, da Slkeskommunal prioritering er viktig for å nå fram med søknader om statlig
+i I cL"rlrl
Museet er et driftsselskap som er avhengig av samarbeid den enkelte kommune.
Kommunene er hver for seg eiere av bygningene og har ansvaret for vedlikeholdet. Museets
rolle blir ofte å forhandle fram løsninger. Der det er mulig å søke eksterne tilskudd eller
sponsorpenger, g¡ør vi også det.

Forskning.
Museet har prioritert prosjektet "Living the War" om sivilbefolkningen under og like etter
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2.verdenskrig i Finnmark. Det har vi gjort for å styrke Gjenreisningsmuseets nettverk til andre
fagmiljø. Dessuten er det høsten 201 4 viktig å markere at det er 70 ëtr siden tvangsevakuering
og brenningav vårrt fflke.

Ambisjon for utvikling av Gjenreisningsmuseet er tidligere uttrykt slik:
"Avdelingen i Hammerfest, Gjenreisningsmuseetfor Finnmark og Nord-Troms, er etablert
med ømbìsjon om åvære det nasjonale sentretfor dokumentasjon ogþrmidling qv historien
om evakuering og gienreisning etter 2. verdenslvig".
Dette kan oppfattes som et ambisiøst måI, men vi er godt i gang med faglig styrking som kan
gi museet den ønskede posisjon i fagmiljøet nasjonalt.
En søknad om forskningsmidler som ble utformet i samarbeid med Høgskolen i Firurmark/
Universitetet i Tromsø, fikk avslag. Men prosjektet går videre innenfor museets driftsbudsjett.
To av de ansatte har som mål å ta dr grad innenfor en 5-års periode pâ data innsamlet innenfor
dette prosjektet.
Et prosjekt om historisk utvikling av saltfiskproduksjon og kontakt mellom Finnmark og den
iberiske halvøya - Spania og Portugal - fikk støtte fra Regionalt forskningsfond i2012.
Våren 2013ble det avholdt prosjektmøte i Aveiro i Portugal der avdelingsleder ved Gamvik
museum deltok saÍtmen med folk fra maritimt museum i Bilbao, museet i Vigo (begge fra
Spania)og maritimt museum i Aveiro, Portugal. Det skal avholdes et nylt prosjektmøte i
Honningsvåg i begynnelsen av februar 2014. Målet er å fremme en søknad til EUs nye
kulturprogram.

Formidling
Våre avdelinger har i2013 anangert flere temporære utstillinger.
Hammerfest, Måsøy, Gamvik og Berlevågharhalt utstillinger og affangement i forbindelse
med stemmerett for kvinner 100 år.
Vi deltar i det nasjonale nettverket for kystkultur og fiskerihistorie. Ved Nordkappmuseet,
Gamvik museum og Gjenreisningsmuseet har det vært arrangert foredrag om fiskerihistorie
og utviklingstrekk ved fiskerinæringa i våre dager. Dette knyttet til diskusjonen rundt den nye
stortingsmeldingen "Norge som verdens fremste sjømatnasjon".
Tre forskere fra Tromsømiljøet og en fra Island har vært engasjert som foredragsholdere og
innledere til diskusjon.
Gjenreisningsmuseet hadde eget arrangement under forskningsdagene i september der de la
fram noen resultater fra forskningsprosjektet de er engasjert i, samarbeid med Universitetet i
Tromsø. Avdelingene i Berlevåg og Gamvik har vært spesielt aktive i forhold formidling av
kulturminner i landskapet. De bidrar til skjøtsel, skilting og synliggjøring i samarbeid med
frivillige og kommunene.
Vi har også visning av vandreutstillinger med kunst, og vi legger vekt på å engasjere bam og
unge i forbindelse med "Den kulturelle skolesekken".

Inkludering oe mangfold
Vi legger vekt på å invitere våre nye landsmenn til arrangement ved avdelingene, og vi har
samarbeid med voksenopplæring for flyktninger i Hammerfest og Horuringsvåg. Ellers
markerer vi samefolkets dag 6. februar i samarbeid med samiske kulturarbeidere.
Diskriminering- o e til gi engeli ghetsloven
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Planene for nytt museum i Honningsvåg og magasinplanen i Hammerfest er fullt ut tilpasset
kravene til universell utforming. Vi har store utfordringen med hensyn til tilgjengelighet for
funksjonshemmede i Berlevåg og ved Måsøy museum. Disse avdelingene
holder til i verneverdige hus der det er vanskelig å finne gode løsninger uten alt for store

investeringer.

Grunnlovsjubileet.
Gjenreisningsmuseet har hovedansvar for å produsere en vandreutstilling som skal vises ved
vare avdelinger i løpet av 2014-

Kulturell skolesekk
Planmessig kontaktarbeid til skolene har vært prioritert. Midlene som disponeres av den
enkelte kommune til skolesekken har betydning, men vi har liten kontakt med regional
turnevirksomhet som formidles av fulkeskoÍtmunen.
Immateriell kulturarv
Museet er opptatt av ätavare på muntlige fortellinger og revytradisjonene på
Finnmarkskysten. Vi har ganske mye tnegistrert lydarkiv, og det er en utfordring å få dette
registrert og digitalisert slik at det blir søkbart til bruk i formidling. Vi har drøftet dette
innenfor prosjektet "Felles løft.for finnmarkshistorien", men har foreløpig ikke hatt kapasitet
til å gå i gang med registrering.

Likestilling
Et flertall av våre ansatte er kvinner. Selskapet tilstreber likestilling mellom kjønnene.

Ytre miljø
Selskapet har ikke

Børge Grønlund
Styreleder

drift som medfører forurensning av det ytre miljø

Reidar Nielsen
nestleder

Tove Dagny Kristensen
Styremedlem

Leif Vidar Olsen
styremedlem

Willy Andreassen
styremedlem
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Gry Paulgaard
styremedlem

Nina Planting Mølmann
ansattes representant

Utgangspunkt for diskusjon om

STRATEGIPLAN FOR MUSEENE FOR KYSTKULTUR
OG GJENRETSNII\G I FINNMARI( IKS
Formål

- vedtatt i selskapsavtalen

høsten 2005:

Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og

gjenreisningshistorie. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide
for å tjene samfunnet og dets utvikling, og være tilgjengelig for alle.

Mål og ansvarsområde:

o

o

o
o
o
o

Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket
og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed ogfølge ICOM's museumsetiske
regelverk. Museene skal gjøre allmennheten kjent med sitt materiale og sine resultater
Museenes viktigste ansvarsornråde er:
Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie
Evakuerings- og gienreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms
Samtidsdokumentasjon i fflket, med særlig vekt på store samfunnsmessige
endringer.
Museene har en spesiell plikt til äivareta det flerkulturelle Finnmark.
Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og
vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som
sikrer et bredt publikum tilgang til dem.
Museene skal yte faglig bistand til hverandre.
Museene for kystkultur og gienreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles
museumsfunksjoner på fflkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale
museumsnetlverk.
Registrere og oppbevare samlinger etter museal standard.

o
o
o

o

Profil og satsingsområder

-

behandlet av representantskapet i 2008.

Felles for selskapet er formidling av kyst-Finnmarks historie, grunnlaget for framveksten av
samfunn, kultur og identitet.
Avdelingene i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp og Måsøy har fiskerihistorie som sentralt
arbeidsområde. Potensialet for faglig samarbeid om utstillinger og samtidsdokumentasjon må
utnyttes.
Avdelingen i Hammerfest, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, er etablert
med ambisjon om ävære det nasjonale sentret for dokumentasjon og formidling av historien
om evakuering og gjenreisning etter 2. verdenskrig.
Nordkappmuseet i Honningsvåg skal i tillegg til kystkultur og fiskerihistorie vise utviklingen
av nordkappturismen og reiselivet i Finnmark.

Hver avdeling er også lokalmuseum for sin kommune/ region. Museene skal legge til rette for
og støtte frivillig lokalhistorisk arbeid og lokalt arbeid for vem av kulturminner.
Arbeidet med samlinger og forskning skal koordineres i forhold til formidling. Valg av
forskningsprosjekt og innsamlingspolitikk vil være i henhold til selskapets måI, valgt profil og
personalets faglige kompetanse.
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Selskapet skal søke ekstern finansiering til forsknings- og utviklingsprosjekt på faglig
prioriterte områder. Dette gjelder både felles prosjekt der medarbeidere fra flere avdelinger
deltar og prosjekt det initiativet kommer fra en avdeling.
Ansatte i selskapet skal delta i nasjonale og internasjonale faglige netfverk der dette er
naturlig i forhold til selskapets profil og satsingsområder.

Erfaringer etter 5 år

-

ble vi ett selskap med felles mål?

for þstkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
var å organisere selskapet slik at vi kunne fulle museumsreformens intensjoner om å frigjøre
ressurser i avdelingene til faglig arbeid. Vi skulle videreføre arbeidet med å skape ett selskap
av 5 små i en situasjon der det fortsatt var en viss usikkerhet om hvor dette kunne ende.
Vi ville få alle ansatte til å oppleve fordelen ved å skape en sterkere enhet, både faglig og
økonomisk. Vi skulle bidra i nasjonale faglige nettverk, rekruttere godt kvalifiserte
medarbeidere o g sats e på kompetanseutvikling.

I 2008 sa vi

at hovedutfordringen for Museene

Langlpå vei har vi lyktes. Tendensen til å snakke om "vårt museum" som en ting og IKSet
som noe annet er nesten borte. De ansatte identifiserer seg med selskapet som helhet.
Lokalt blant publikum i kommunene har imidlertid IKSet fortsatt en noe uklar profil.
Det synes også å være en utfordring å ha tilstrekkelig kontakt med den enkelte kommune på
administrativt nivå. Eierskap gjennom interkommunalt selskap kan virke mer fiernt enn det
direkte eierskapet man hadde tidligere, da avdelingene var ordinære kommunale virksomheter
på linje med bibliotek og kulturskole.
har lyktes med å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere til Hammerfest, Gamvik og
Berlevåg. Ved disse avdelingene har fellesskapet i et større selskap utvilsomt bidratt mye til
faglig utvikling. Ansatte gir uttrykk for at deltakelse i faglige netlverk og mulighetene for å
skape resultater sammen med andre er avg¡ørende for dem. Nytten av ressurser i selskapet
som helhet blir trukket fram som viktig.
Måsøy musoum har bare en ansatt som har jobbet ved avdelingen siden tiden før
konsolideringen. Også han gir uttrykk for at det har blitt mindre lokal administrasjon og
lettere å få gjennomført tiltak innenfor museets drift. Museet i Havøysund er særlig viktig for
frivillig lokalhistorisk arbeicl.
Nordkappmuseet i Horuringsvåg har også hatt utskiftinger i personalet, men her har vi
dessverre ikke oppnådd ønskelig stabilitet og faglig utvikling.

Vi

Profilering av selskapet som en bedrift.
Nasjonalt forholder vi oss til Norsk Kultunåd og Kulturdepartementet. Myndighetene
nasjonalt kjenner bare Museene for kystkultur og gjenreisning, ikke den enkelte avdeling.
På frlkesnivå har vi samarbeid med de fire andre konsoliderte enhetene, ogväre medarbeidere
onntrer som renresentanter for
skier i= forhold til
selsk^anet
som helhct. Det sarnme _=_J__
-"-_--^^_I-_
fflkeskommunen.

I den første tida etter at selskapet ble etablert valgte vi ikke å prioritere identitetsskapende
symbol som felles logo, skilting, felles brevpapir og visittkort. De første årene var det en viss
nervøsitet for at avdelingene skulle miste sitt særpreg og sin selvstendighet. Styret ønsket ikke
den gang å skape unødvendig diskusjon som kunne nøre opp under motstand mot fusjonen.
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Vi valgte derimot tidlig å etablere en felles web-side, og erfaringen med den har vært god. En
litt tilfeldig midlertidig logo ble lageti forbindelse med nettsida. Den har aldri bliu vedtatt av
selskapet, men har etter hvert kommet i bruk i flere sammenhenger.

Til diskusjon:
Er det et mål å skape en sterkere proJilfor selskøpet? Museet som "merkeyare" med større
synlighet og vísuell proJìl? Må ví i s,åfall g,å innforforenklíng av bedríftens nøvn?
Eksempel: Museum Nord (enheten med mange avdelinger i Lofoten, Vesterålen og Ofoten)
Er det verd prisen, og ønsker vi en "merkevareprosess" i den situasjonen selskapet er i dag?

Vurdering av mål vi har satt

oss

tidligere.

I rapporter til Norsk Kultunåd og departementet har vi de siste 3 årene oppsummert
strategiske mål slik.
1. Faglig

styrking tematisk på områdene:

ø) Krig, gienreisníng og fredsarbeid.
Prioriteringen av prosjektet "Living the War" om sivilbefolkningen under og like etter 2.
verdenskrig i Finnmark er gjort for å styrke Gjenreisningsmuseets nettverk til andre fagmiljø.
Vi ønsker at museet i Hammerfest skal bygge kompetanse, samle inn data, arkivmateriale og
gjenstander som kan dokumentere krig, tvangsevakuering og gjenreisning på et slikt nivå at
museet blir en naturlig samarbeidspartner og ressurs for andre fagmiljø som vil forske på
hendelsene i Finnmark og Nord-Troms i perioden 1940 - 1960. De øvrige avdelingene i
selskapet har også kunnskaper og materiale som kan støtte dette arbeidet.
Målet er at minst 2 fravärtmuseum etter hvert skal kvalifisere seg til dr grads nivå basert på
en 5-årig plan.

b) Kystsamfunn i endríng.
Det er et mål å dokumentere og tolke disse endringene. Vi skal delta aktivt i det nasjonale
nettverket for kystkultur og fiskerihistorie og har samarbeid med Direktoratgruppa for
kystkultur. (Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Kystverket og Fiskeridirektoretet).
Vi har deltatt i EU-prosjektet Fishernet og fatt tilskudd fra Regionalt forskningsfond for å
utvikle et prosjekt om handelsforbindelser mellom Finnmark og den ibiriske halvøya (Spania
og Portugal) -saltfiskhistorie.
Målet er kvalifisering, men samtidig vil vi ha som resultat et bidrag til faglig grunnlag for
utstilling om saltfiskproduksjon og handel med fisk ved det nye museet i Honningsvåg.

Det er sendt fornyet søknad til Fiskeri- og kystdepartementet om deltakelse i nettverket
Kystverkets etatsmuseum, men foreløpighar vi ikke nådd fram. Avdelingene i Gamvik og
Berlevåg har fått støtte fra Kystverket til å jobbe med innhold til prosjektet Kystreise.no
Nordkappmuseet er tiltenkt å ha en koordinerende rolle i utviklingsarbeidet innenfor det
overordnede temaet kystkultur og frskerihistorie..
2. Faglig styrking på området samlingsforvaltning, digitalisering og formidling.

Prosjektet "Felles løft for Finnmarkshistorien" har bidratt til kompetanseheving.

J

Museene i Finnmark startet publisering av foto og gjenstander på Digitalt museum 1. mars
2013. Resultatet etter de første månedene er atvärt selskap har giort flest foto og gjenstander
tilgjengelig päneI|, sammenlignet med de andre museene i fflket. Det er særlig de små
avdelingene i Gamvik, Berlevåg og Måsøy som har bidratt til dette.
Vi ønsker å videreføre samarbeidet med de andre museene i fylket om kompetanseutvikling
på dette området.
Et mål er å utvikle Gjenreisningsmuseet i Hammerfest som fagligressurs for
samlingsforvaltning og magasinering.
3. Selskapet skal være pådriver for vedlikehold og for å få fram planer for investeringer.

Etter behandling i kulturrådet og departementet er en plan for nytt museum i Honningsvåg
godkjent. Den forrige regjeringa foreslo statlig investeringstilskudd tilsvarende l13 av
kostnadsramma. Forslaget til bevilgning over statsbudsjettet for 2074bIe imidlertid strøket av
den nye regjeringa. Fornyet søknad sendes innen neste frist.
Det er utredet en plan med kostnadsoverslag for større magasin i Hammerfest.
Målet er å fa denne planen ferdigbehandlet i kommunen slik at det kan sendes søknad om
statlig investeringstilskudd innen 1. mars 2014.

I Hammerfest er det også planer for samlokalisering av byhistoriske samlinger som eies av
foreninger og private- På litt lengre sikt vil dette skape behov for utvidelse av utstillingsarealet
i Hammerfest.

I Gamvik blir "Tørrfiskloftet" ferdig våren 2014, og i Berlevåg jobbes det med
videreutvikling av museumsområdet. Avdelingene i Berlevåg og Havøystmd har behov små
brannsikre magasin (15 -20 m2 ¡. Begge steder har vi også store utfordringen med hensyn til
tilgjengelighet for funksjonshemmede. Universell utforming vil kreve relativt store
investeringer ved disse avdelingene.

Finnmark fylkesting vedtok i mars 2012, i forbindelse med behandling av "Museumsstrategier
for Firuunark", at det skal utalbeides en handlingsplan med regional prioritering av aktuelle
museumsbygg i fylket.
Målet for vårt selskap har vært å ffi utredet prosjekt som kan inngå i en slik plan da
Srlkeskommunal prioritering er viktig for å nå fram med søknader om statlig tilskudd.
Innenfor vedlikehold er vi avhengig av samarbeid med avdelingen i den enkelte kommune
som har ansvar for det kommunale vedlikeholdet.

Må vi tenke nytt?
De ovenstående 3 punktene er grovt fortalt hovedlinjene vi har fulgt til nå. Den sterke
satsingen på spesialisering av Gjenreisningsmuseet på tema "krig og gjenreisning" og store
ressnrser brukt til faglig nettverksarbeid på området kystkultur, kan ha førttil mindre
samordning innad i selskapet.
Svak økonomi har ogsàførttil nedprioritering av interne møter mellom ansatte i selskapet på
tvers av avdelingene.
En evaluering gjort av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Norsk Kultunåd skulle primært
se på effekten av ulike selskapsformer i museumsnorge. Museer er etter reformen organisert
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både som stiftelser, aksjeselskap og interkommunale selskaper. Rapporten gir ikke noe
entydig svar på om den ene selskapsformen er bedre enn den andre.
I rapporten om vårt selskap (MKG) stilles det imidlertid et viktig spørsmål om vår

prioritering. Sitat:
"Imidlertid synes konsolideringen i mindre grad å haført til et øhfaglig samarbeid mellom
avdelingene. Det konlcrete faglige samarbeidet i dagfremstår som primærtforanlvet i
relasjoner og prosjeher med elçsterne aktører og i mindre grad internt i virksomheten. Blant
annet hevder en ansatt at man egentlig "ikke ser konsolideríngen i det pralctiske samarbeidet"
i museet. Et slíkt praktisk samarbeid kunne vært knyttet sterkere opp motfelles utstillinger,
prosjeher eller lignende.
En sentral grunn til dette synes å være en mangel påformaliserte lÌnjer mellom avdelingene
lmyttet til faglig samarbeid og konsolidering. Dette virker på mange måter å stride mot en av
reþrmens hensikter, nemlig å øke det faglige samarbeidet ínternt í museene.

I dagens organisasjonsstruktur i MKG framstår avdelingslederne og de ansatte som svært
faSIiS spesialisert, en spesialisering som synes å være knyttet til et mål om å bli regionale
kompetansesentra innenfor særskilte tema. Denne spesialiseringen kan i noen grad ha gått ut
over de potensielle utviklingsfordelene av tverrfaglig samarbeid ogfelles vídereutvikltng av
de ulike tílbudene ved museet. Nettopp en slik tverrfaglighet kunne man tenke seg kunne blitt
benyttet mer aktÌvt og strategisk i museet.
Denne tematiske inndelingen og spesialíseringen av avdelingene synes på mange måter å ha
videreført den spesialiseringen av museumslandskapet som ble giennomført fram til reformen.
Spesielt de to store avdelingene i MKG, GjenreisnÌngsmuseet og Nordkappmuseet, er blitt
sterke faglige miljøer innenfor sine tematiske fokusområder,

Men til tross for denne spesíaliseringen vil vi stille spørsmål ved om ikke enfaglig
konsolidering i retning av matriseorganìsering vil kunne være mer hensiktsmessig í lys av
reþrmens måL. En slikform for organisering vÌl i større grad koble fagområder sammen på
tvers og delvis uavhengig av organisasjonens hierarki. Ved å organisere detfaglige arbeidet i
MKG langs slike linjer ville man ha utviklet sterkere og tydeligere koblinger mellom
enhetene, og at museumsorbeidet hadde blitt bygget på et mer tverrfagligfundament, i stedet
"fo, å underbygge faglis sterke, men separate enheter.
Imidlertid spiller geografien i Finnmark en vilctig rolle, hvis store avstander ikke utgjør bare
en praktisk, men også en ressursmessig utþrdringfor museet. Dette gielder ikke bare
organiseringen av formelle møte- og samarbeidsfunlcsjoner, men også í forhold til følelser av
oppgavefellesskap lcnyttet tÌl det konlcrete samarbeidet mellom avdelingene. Som en av
informantene þrmulerte det, "hvis vi skulle snakke sammen, hva skulle vi snakke sammen om
da? ".

På lik linje må også museets størrelse tilslcrives en betydelig rolle. Medfem relativt små
avdelinger og et relativt lite antall faglig ansatte i forhold til andre museer Ì Norge er det ikke
utenkelig at slike foglige þynergi)ffikter giennom konsolidering slik staten hqr ønsket det er
vanskelig praktisk åfå giennomført. Det er mulig at slike organisatoriske virkemidler har et
metningspunkt eller et funksjonsområde først når organisasjonene når en viss størrelse.
Basert på interujuene som er giort ved MKG er det vanskelig å gi noe entydig svar på dette,
men de gir grunn til å reise et slikt spørsmåL. "

I diskusjonen

om strategisk nyorientering er dette et viktig innspill.
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Ett museum med to spesialfelt - går det?
Har vi strukket oss for langt i retning av å ville "spise kirsebær med de store" og dermed
nedprioritert intern utvikling av organisasj onen?
Argumentene for spesialisering og sterk prioritering av kontakt med miljø utenfor Firurmark
kan grovt uttrykkes slik: "Vi er for små til å utvikle oss faglig gjennom inteme møter og
samhandling. Vi er avhengig av å lære av andre for å løfte oss opp på et nivå som gjør at det
vi jobber med blir interessant".

Ambisjon for utvikling av Gjenreisningsmuseet ble i 2008 uttrykt slik:
Avdelingen Ì Hammerfest, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, er etablert med
ambisjon om å være det nasjonale sentretþr dolcumentasjon ogþrmidling av historien om
evakuering og gjenreisning etter 2. verdenskrig.
Dette har vi gjort til et ambisiøst mål som det ikke er lett änäpäkort sikt. Det nytter ikke bare
å kalle seg gjenreisningsmuseum. Man må kurure leve opp til navnet i publikum sine øyne
både lokalt og nasjonalt.
En utfordring er å fr posisjon i fagmiljøet som g¡ør at andre fagfolk henviser til museet når
der blir spørsmål om å finne kilder og dokumentasjon på museets spesialfelt. Det vil ta tid og
krever både kvalifisering og publisering.
Det samme kan man si om satsing på kystkultur og fiskerihistorie. Her nytter det neppe å bli
best i landet, men hvem andre i Finnmark skal fortelle bedre om fylkets fiskerihistorie og den
særegne kystkulturen her nord? Målet må i alle fall være å bli best i Finnmark. Slik sett er det
ikke urimelig om vi har som mål å bli "regionalt kompetansesenter".
Svakheten på dette området kan være atvihar brukt for lite ressurser på å koble sammen
avdelingene i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp og Måsøy. Bakgrunnen er ikke bare et
pengespørsmål. Minst like viktig er manglende kapasitet ved Nordkappmuseet.

Kysfverkets etatsmuseum
I lys av muligheten for å fi representere Troms og Finnmark i netfverket Kystverkets
etatsmuseum har styret bevisst satset på Gamvik og Berlevåg.
Ahsept fi'a politisk nivå for å bli det 5. medlcmmct i dcttc ncttvcrkct villc ha bctydd et elcstra
statlig driftstilskudd arlig på i overkant av I mill kr.
Det har de siste to årene vært frill enighet både i Kystverket og blant de etablerte museer i
nettverket om at Troms og Firurmark må komme med. Vanskeligheten har vært å få politisk
ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet til å prioritere saken. Heller ikke politisk ledelse i
fylkeskommunen har vært noen pådriver for å fa det til.
Etter regjeringsskiftet har Kystverket kommet under Samferdselsdcpartcmcntct. Muligheten
for at kystkulturtiltak blir {ernet helt fra statsbudsjetteti20T5 er stor.
Dersom vi ikke når fram med søknaden, er det mulig vi må redusere til en fast stilling ved
hvert av de små museene i Berle.;åg, Gam.,'ik og Havøys'md.
Vi håper å unngå dette, men kan neppe opprettholde en omfordeling som i realiteten går ut
over drifta i Honningsvåg og Hammerfest. Potensialet for økt egeninntjening i form av
billettinntekter, salg og prosjektinntekter er størst i Honningsvåg og Hammerfest. Dersom vi
må endre strategi, vil det være riktig å satse mer på disse avdelingene.

Til diskusjon:
Må vi økseptere sentraliserìng og smalereføglíg søtsing?
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Forholdet til omgivelsene
Publikum og frivillige organisasjoner.
Forholdet til publikum generelt krever aktiv deltakelse i det lokale kulturlivet. Museet må
være relevant og tilby aktiviteter som skaper interesse og engasjement.
Oppfatningen av museet som et hus for gamle ting deles av mange. Det er en utfordring å
endre disse holdningene ved å bli mer aktive og utadrettede kulturinstitusjoner.

Våre avdelinger har gode erfaringer i samarbeid med andre lokale kulturinstitusjoner og
frivillige organisasjoner. Vi deltar aktivt i forbindelse med festivaler. Det har blitt vanlig at vi
ikke bare er opptatt av âfä folk inn på museet, men vi går også ut der det foregår aktiviteter vi
kan bidra til.
Tradisjonelt har venneforeninger, museums- og historielagvært viktige støttespillere, ofte
grunnleggerne av det lokale museet. Dessverre har disse foreningene synkende medlemstall
de fleste steder. En mulig årsak kan være at museumsarbeidet har blitt profesjonalisert på en
slik måte at de frivillige føler de ikke har så mye å bidra med. En annen forklaring kan være at
yngre generasjoner er mer opptatt av andre kanaler for informasjon og opplevelse enn det
museene tradisjonelt har stått for.
Museene for kystkultur og gjenreisning ønsker äha et bevisst forhold til dette. Vi
tilrettelegger for at historielag og venneforeninger skal ha muligheter for arbeidsplass på
museet, men vi retter oss også mot andre frivillige som ønsker å ha arrangement i samarbeid
med museet.

Forholdet til skolene
Avdelingene har et godt forhold til skolene. Gjenreisningsmuseet har fast program for
bestemte klassetrinn som revideres årlig i dialog med representanter for grunnskolen i
kommunen. Det dreier seg både om aktiviteter på museet og om utflukt til kulturminner i
området. Gamvik museum har tradisjon for at elever fra hele Nordkynhalvøyakanbestille
opplegg i Gamvik over to dager, en slags miniJeirskole med aktiviteter på museet, på frret og
i naturresewalet. Berlevåg havnemuseum har i tillegg til elever fra Berlevåg også hatt besøk
fra Båtsfiord og Måsøy museum dekker skole og barnehage i Havøysund.
I Honningsvâghar man foruten grunnskolen et samarbeid med videregående skole som har
utviklet seg positivt. Skolen bruker museet aktivt som ressurs, spesielt i forbindelse med
internasj onale elevprosj ekter.
Et mål for selskapetbør være å invitere videregående skole til å bruke museets ressurser i
størce grad enn man g¡ør i dag.

Forholdet til kommunenes organisasjon
Etter selskapsavtalen er museet et driftsselskap og den enkelte kommune er ansvarlig for bygg
og vedlikehold. Formelt eier også kommunene museenes samlinger, men dette ble nok skrevet
inn i selskapsavtalen på en tid da det var en viss frykt for at IKSet skulle flytte lokale
samlinger vekk fra stedet de har tilknytning til. Denne frykten er neppe stor i dag.
Ved en framtidig revisjon av selskapsavtalen bør eierskap til samlingene vurderes på nyft. Det
samme gjelder eierskap til fredede hus og anlegg som reelt forvaltes av museet i dag. Museet
har nok bedre kjennskap til kulturminneloven enn teknisk etatl vedlikeholdsansvarlige i små
kommuner. Erfaringsmessig kan museet gi råd om regelverk og tilskuddsordninger som
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forvaltes av Riksantikvaren, og det vil sannsynligvis være en fordel om museet også fikk
formelt ansvar for dette.
Hittil har mye av kontakten til kommunenes administrasjon gåÉtfra direktøren i samråd med
avdelingsleder. Vi opplever i flere kommuner at ansvarlige i administrasjonen både for
vedlikehold og kultur, ser museet som "noen andre sitt". Virksomheter som er 100% eid av
kommunen, og der kommunen betaler hele driftsbudsjettet, blir ivaretatt, mens museet "får
seile sin egen sjø" så lenge vi ikke holder nær kontakt.
Etter hvert som vi får mer erfame avdelingsledere, må mer av denne dialogen skje lokalt i den
enkelte kommune.
Det kan oppleves som å flytte noe administrativt arbeid tilbake til avdelingsnivå, men det
synes nødvendig for å styrke den enkelte avdelings tilknytning til sin eierkommune.

Forholdet til fylkeskommunen
Helt siden reformen ble iverksatt i2006 har forholdet til Firurmark fylkeskommunes
kulturadministrasjon værtl<1ølig De konsoliderte museene har et godt samarbeid på
direktørnivå, og alle opplever det samme.
Hovedproblemet er at korrekt informasjon om museene ikke når fram til politikeme gjennom
administrasjonens saksframlegg. Fylket har totalt 90 årsverk i museum (SSB 2012). Omkring
halvparten av disse årsverkene er folk med utdanning på hovedfag/ mastergradsnivå. Likevel
blir det overfor fylkespolitikerne nærmest framstilt som en belastning at fylkeskommunen må
betale 3,5 mill kr årlig for å opprettholde alle disse årsverkene.
Fylkeskommunens tilskudd til museene har ikke vært prisjustert på 5 år. Derimot har man
årlig kompensert for prisstigning ved tilskudd til Hålogaland Teater og institusjoner på den
nordnorske kulturavtalen som har sitt hovedkvarter utenfor Finnmark.
Det synes nå som om enkelte politikere har oppdaget dette.

Økonomi og administrasjon
Målet med reformen var faglig styrking og administrativ effektivisering.
Avdelingene har i dag større handlingsrom for faglig utvikling. Men i strevet for å nå
museumstbglige mål har verktøy til administral.iv effekl"ivisering blitt lavt prioritert.
Flytting av regnskaps- og personalsystem til Hammcrfcst har muligheter som hittil ikke har
vært godt nok utnyttet.2013 har vært et innføringsår.
Målet er at vi i januar 2014 skal samle alle ansatte som er brukere av systemet til felles
opplæring.
Ellers er det behov for felles datasystem for hels selskaper med intranett og arkivering på
fellesområder. Det er neppe behov for avansert saksbehandlersystem, men felles tilgang til
enkelt elektronisk arkiv for alle ansatte er nødvendig.
Felles telefonsystem vil kunne redusere telefon- og datakostnadene betraktelig.
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Honningsvåg. Dersom byggesaken må utsettes med mer enn ett år, må andre løsninger finnes.
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Arkivsaksnr.:

2013/14

Tone-Hilde Faye
r41980

Saksnr.: Utvalg

20114

Oppvekstkomiteen

Arkiv: A20 8LI4

Møtedato
24.09.2014

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar,Ârsmelding for Måsøy skole 2013 I 2014 til orientering

Dokumenter:

1.

Årsmelding Måsøy skole 201312014

Innledning:
Måsøy skole har i skoleåret 20131 2014hatt 5 elever

Saksutredning:
Måsøy skole har hatt 5 elever fra 5. klasse og oppover dette äret .2 elever har annet språk enn
norsk som morsmåI.
Som det fremgår av rektors årsrapport har det vært en stor utfordring på skolen med tap av
internett over en veldig lang periode. Dette i kombinasjon med gammelt utstyr har vært
utilfredsstillende, det representerer en utfordring også i kommende skoleår. Ärsaken har delvis
vært ødeleggelse av teknisk utstyr på mast i Havøysund - delvis dårlig utstyr på skolen- Dette
truer læringsutbytte til elevene. Ellers har elevene deltau på DKS- arrangement og i
svøÍtmeundervisning i Havøysund gjennom året, samt deltatt på bedriftsbesøk utenfor Måsøya.

Etatssiefens/rådmannens vurderilg fogså personal- og økonomiske konsekvenserJ:
Rektors årsmelding for Måsøy skole 20131 2014 taes til orientering.

Vedlegg:

l.fusmelding Måsøy skole 20131 2014

Havøysund, den 12.09.I4

lç,qç*fu rtu\ôl¡.^
Rådmann

I
'/*,il,t/L
Tone-Hilde Faye
Leder oppvekst- og kultursektor
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1. Beskrivelse av skolens organisering av læringsarbeid
Team
Teamledelse
Ressurser
Faglighet
Org.: Rektor(med undervisning) og lærer. Vi arbeider fådelt - udelt.
Vi deler på kontaktlæreransvaret.
Behov for faglig oppdatering innen økonomi og ledelse.
Behov for faglig oppdatering vedrørende spes.ped.

a. Ekstra ressurs i lesing og regning, hvordan er ressursen bruktt
organisering og effekt?

Kobling mellom kartlegging og tiltak
Bruk av kompetanse
Kompetansespredning
Resultatoppnåelse
Grunnleggende norskopplæring og spes. ped. timer i matte og engelsk. Organisert både som en
- til - en og i grupper.

Vi

ville hatt stor nytte avlhar krav på tosprakligfagopplæring(opplæringslova
$ 2-8), men det fikk vi ikke ressurser til.
har to elever som

b. Nasjonale prøver, oppfølging av elever på mestringsnivå 1 på 5.
trinn og mestringsnivå I og2 på S.trinn
Kobling mellom kartlegging og tiltak
Bruk av kompetanse
Kompetansespredning

L

Resultatoppnåelse
Prøvene er gjennomføn.

Sprakutfordringer o g spes. ped.-behov g¡ør det utfordrende.

c.

Vurdering i fag

Status

MåI
Vi

har elever som har sine utfordringer: dysleksi, spes. ped.

i matematikk og engelsk, to

fremmedspråklige, som fortsatt trenger ekstra hjelp til lese -, skrive - og generell
språkforståelse. Fritak for nynorsk etter Opplæringslova $ 2 - 5.

Videre måibør være faglig oppdatering/videreutdanning for lærerne.

d. Struktur i opplæringen
Planer
Elev/lærersamtale
Kontaktsamtale
Skoleruta, halvårsplaner og ukeplaner.
Elevsamtaler og foreldresamtaler med kontaktlæreme, 2 gngr i aret i tillegg til jevnlig
underveiswrdering. Grunnlag for samtalene: egen - og lærerevalueringer. Resultatene av
disse benyttes i foreldresamtaler.

Foreldremøter.
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6. Økonomisk ramme

til pedagogisk drift

Hva har skolen prioritert:
Skriver/skanner/kopimaskin og tv.
Reiser i forbindelse med yrkespraksis og anangementer i Havøysund(DKs)

7. Skolens bruk/innføring av IKT og planer videre
Det er utfordrende å få

til

gode rutiner for undervisning og bruk av dette pga behov

for

oppgradering av maskinparken og manglende nettilgang.

I dette skoleåret har vi mistet ca.12 uker med tilgang til nett. Det har gått utover planlegging,
gjennomføring og kommunikasjon. Det trengs nye/oppgraderte pc'r. De vi har til rådighet
låser seg ofte. Til tross for service av IT i kommunen og de sier at det er i orden, går det knapt
to - tre uker innen de samme problemene melder seg igjen.
Ellers har vi <datadager> tilpasset alle trinn for opplæring i Excel(neste datoer: I 1. og 12. jvri,
2014), worddokumenter, Skype, Google +, m.m. Utstyret vårt trenger oppgradering. Videre
fokus: IT i hverdagen, Excel prøveeksamener for 10. trinnet.

8. Lærebøker
Vi benytter

de samme som Havøysund skole, og har avtale med dem om lån av disse bøkene.

9. Læremidler
Som Havøysund skole og nettsteder, filmer m.m.

10. Bygninger og vedlikehold
Hva:
Utført arbeid ute:
Utført arbeid inne:

Beising av gierdet. Ødelagle
vindskier.
Opprydding i bøker, hyller,
diverse rom.
Lagltil rette <nytt> rom:
Sofaer, godstoler o.a. Vi har
endret det ene klasserommet
til: <Mediateket>. Her kan
elevene ha fysisk aktivitet(Xbox), stillelesing,
gruppearbeid, musikkøvelser,
arangere kafé med utlån av
bøker(elevbedrift).

Vurdering:
Ikke ferdig.
Mye bør kastes, men det
oppleves vanskelig å kaste
bøker. Det blir derfor lagret på
loftet.

Spesielle milj øtiltak:

Behov fremover:

Det har vært en vannlekkasje i Teknisk ansvarlig i kommunen
taket over skole oppfordres tiI ãta en vurdering
/grendekj økkenet. Vaktmester

av skadeomfang.

fikk stoppet det.
Tilbakeføre til skolens

OBS!

Ved utleie:

Ved utleie av skolen
budsjett for å dekke skolens
faktureres leietager, men vi er
utgifter ved utleie. Det gjelder redd utgifter skolen har ved
bl.a. vedlikehold av
utleie ikke blir godskrevet
hvitevarer, strøm, toalettpapir, kontier tilhørende vårt
tørkepapfu , håndsåper, div.
budsjett, eks. konto for
kjøkkensåper o.l. Rutiner for Renholdsmateriell.
dette?

11.

Inventar og utstyr

Nye anskaffelser:
Videre behov

Hva:

Vurdering:

Skriver/skanner/kopi o g
tv.
- Tre laptopper med integrert
kamera. Se kommentarer i
punkt 7.

Fungerer tilfredsstillende.
Disse tingene er viktige for
elevenes

kompetansemåloppnåelse og

motivasjon, for
lærerhverdagen og
administrasjon.

- Naturfagavdelingen må

rustes opp.

Makuleringsmaskin

- Trenger innkjøp(og budsjett
til dette) av utstyr til elektriske
eksperimenter og diverse
stoffer til ulike andre
eksperimenter.
For å ivareta personvernloven
må også Måsøy skole ha en

slik. Jeg har forsøkt å fä en
makuleringsmaskin til Måsøy
skole i 2'/4 âr, uten å lykkes.

12. Brannvern, livredning

- HMS

Brannøvelser: (antall, vurdering)
Vi gfennomfører hvert halvår forhåndsmeldte og ikke - forhandsmeldte øvelser.2- 4 ganger
hvert semester.
Rutinene gj ennomføres tilfredsstillende.

Livredningskurs (antall godkj ente instruktører angis her)
Gjennomført for en av lærerne, Ove Lysaker.

HMS/miljørettet helsevern
Vi tar vanlige forhåndsregler.

Handlingsplaner:
Som tidligere.
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13. Rådsorganene
SU

- Samarbeids-

Viktige saker

/skolemiljøutvalget
Vi

har

jevnlige møter.

S

amarbeid hj em- skole-elev, medvirkningsrett

o

g

plikt for alle involverte.
At kommunen tilsetter sterke faglige lærere og
videreutdanning for lærerne.

Elevrådet

Viktige saker

Består av tre elever, 7., 8.og 9. trinn.

Skoletur og elevbedrift.

FAU

- Foreldrerådet:

Viktige saker
skole - elevråd.
Vi er bevisste på foresattes rett og plikt
Samarbeid hjem

-

til

medvirkning.

14.

Vurdering av skolens resultat angående elevers medvirkning og
medbestemmelse

plikt til medvirkning. Vi bruker kompetansemålene i
læreplanen for evaluering i forhold til måloppnåelser, i vurderingssamarbeid med elevene.

Vi

er bevisste på elevers rett og
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15. Elevgrunnlag

Elevgrunnlag 1. trinn

fustall

Antall bam

2013

0

20r4
20r5

5

Merknader

5

16. Elevfravær

Trinn

Fravær totalt
Ant.
Ant.

%

dager

elever

5.-9.

13

5

Trinn

Fravær, elever tatt ut av
skolen
Ant.
Ant.
%

5.-9.

6,5

dager

elever

0

0

Måsøy skole den 20.

0

juni20l4.

For foreldrerådet:

Eirik O. Hargaut

Rektor:

Kjersti A. Madsen

Fravær, ugyldig
Ant.
Ant.
dager

elever

0

0

%
0
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Saksbehandler:

Tone-Hilde Faye

Arkivsaksnr.:

r4l98r

Saksnr.:
2U14

Arkiv: A2O e.I4

Møtedato
24.09.2014

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Innstilling:
Oppvekst komiteen tar,Arsmeldingen for Ingøy skole 20131 2014 til orientering

Dokumenter:
I .Ärsmeldi ng Ingøy skole 2013 I 201 4

Innledning:
Skolen har hatt I elev i 9. klasse päIngøy skole dette året.
Saksutredning:
Skolen har hatt spesiell satsing på IKT i matematikkfaget dette året.
Som det fremgår av årsmeldingen er skolebygningen preget av manglende vedlikehold.
Rektor vurderer det som lite effektivt at ikke vaktmester er knyttet direkte til skolen.
Skolen blir nedlagt fra 01.07.15 når eleven går ut av 10. klasse - vedlikehold eller arbeid med
endringer blir ikke prioritert.

Etatssiefens/rådmannens vurdering

logså personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Årsmelding fralngøy skole skoleäret201312014 taes til orientering.

Vedlegg:

1.

Årsmelding lngøy skole 2013/ 2014.

Havøysund, den

Rådmann

Tone-Hilde Faye
Leder oppvekst- og kultursektor
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ELEVT
Ånsrur,r,
1.

GRUPPEDELING

TRINN/GRUPPER

ELEVTALL

1. årskull

2. årskull
3. årskull

4. årskull
5. årskull
6. årskull
7. årskull
8. årskull
9. årskull
10. årskull

I

TOTALT

2. SFO

ANTALL BARN

GSTIDER

0

3. SPESIALUNDERVISNING
ANTALL TIMER
ÅRsrur,r,

4. AVGANGSKARAKTERER
Stand
Karakter (antall)
Norsk hovedmål
Norsk sidemål

Matematikk

1

2

for

ANTALL ELEVER

10. klasse
3

4

I

6

fritatt

Samisk/finsk

Eksamen
Karakter antall
N orsk hovedmå1
Norsk sidemål

I

4

3

2

1

6

fritatt

4

5

Matematikk
Samisk/finsk

eksamen

Mun

1

2

4

J

5

6

Eksamen
2
1

Vurdering:

5. ELEV -INSPEKT ØRENE
er resul tatene brukt:
Har skolen brukt nettstedet: Hvordan
Nei

6. NASJON ALE PRØVER
Teknisk

7.ß,Ln VFRAV,IÐR

Ånsrur,l
9

Vurdering:

Resultater

Ueyldie

"/o

0

1,3

J

6

S.

PERSON ALSITUASJON

ANT ALL STILLINGER
I

PERSONAL
PEDAGOGER
ASSISTENTER
RENHOLDERE
VAKTMESTER
SFO PERSONELL
NAVN VERNEOMBUD:

om vaktmester var
Vurdering: Vaktmester er tilsatt i teknisk etat. Hadde vært ønskelig
underlagt rektor.

9. PERSONALFRAV,|DR
0"/t

barn

Kurs

off.
Velferd/diverse
Vurdering: Friskt og raskt personale

10. RESSURSER
RAMMETIMER:
Annet

Spesialundervisn. Ledelse

Samlet

Vanlig

1.2 stillinger

undervisn.
1.025 stillinger

17.5% av

stilling

ØKONOMISKE RAMMER:
For stramme økonomiske rammer. Lite

Bra. I matematikk bruker vi

i

av

resurser hentet fra internett.

ønsket

11.

BYGNINGER OG VEDLIKEHOLD
HVA:

lJl'ført arbeid ute:

rJtført arbeid inne:
Spesielle

Lite eller inge4{ng- Burde vært qi ort mye!
Burde vært giort mYe!
Lite eller ingenting

miljøtiltak:

Behov fremover:

12.

VURDERING:

Generelt Ytre
vedlikehold som Pussing
malin I
av mur

INVENT AR OG UTSTYR
HVA:

VURDERTNG:

Nye anskaffelser:
Videre behov:

BRANNVERN LIVREDNIN G-HMS
BRANNØVELSER: (antall, vurdering)
13.

Nei.

(oppfølging j fr. HMS-Perm )
Gått gjennom permen.

HANDLINGSPLANER:
(gj ennomgang, endringer)

Minst 2brannøvelser neste skoleår

Skolen skal selges.

1 4.

RÅDSORG

T

SU

Antall saker: Ca. 10

ET HJEM - SKOLE
VIKTIGE SAKER

Skoleruta for neste skoleår, div. arrangement.

VIKTI GE SAKER

T
Antall saker:

VIKTIGE SAKER
Skoleruta for neste skolear, div. anangement

Antall saker: Ca. 10

Sværtgodtsamarbeid.Bådeformeltoguformelt.Herersmåforhold!

vurdering:

vi

Dette er hensiktsmessig pälngøy
praktiserer "allmøte" i alle råd og utvalg'

skole.

15.

ARTNERE

EKSTERNE
Antall møter

PP-tjenesten

0

Skolehelsetjenesten

0

Skoletannlege
Oppvekstkontoret

0
0 (3)

Andre

0

16.

H

VIRKSOMHET SPLAN

Aktuelle tema

Rektor deltar På I edermøter i

GJENN o MF'ØRING/EV ALUERIN G
noe kan
Noe er

17.

UNDERVISNING
IKT

Tiltak
Bruk av IKT i alle

Matematikk

fag. Spesielt bruk av

MåI
Spesielle satsingsområder

GeoGebra

V
Vellykket!

i

matematikk, som vil
bli innført som
obligatorisk i
matematikk iløPet av
kort tid.
Eleven jobber, som
følge av interesser og
anlegg, med
matematikkPensum et
i VGlT.
Spesialundervisning
Sosialpedagogisk arbeid
Tema- prosjektarbeid
Småturer i
Finnmark

Ekskursj oner, nærmilj ø-

tiltak
Pedagogisk utviklings-

arbeid
Undervisningsorganisering

Samtalebasert, noe

over lyd-bilde
kommunikasjon
med lærer over
internett.

Annet

18. ORGANISASJO NSUTVIKLING
Tema
Antall
Lokale studiedager

0

Kommunale studiedager
Interkommunale
studiedager
Felleskursing innen
19O-timersramma

0
0

Vurdering

19.

ETTERUTDANNIN G/KURSA/ID ERE UTDANNING
NAVN - hvem har deltatt

vurdering av tilbud gitt av RSK: Ikke deltatt i skoleåret 2013'2014'
Skolens videre kompetansebehov: Ikke relevant'

20. REKTORS/LEDERS

REFLEKSJONER/WRDERING AV

SKOLEÅ.RET
progresjon
Skoleåret har forløpt som planlagt. Eleven viser god
samarbeid mellomlærer og rektor. Ellers intet å bemerke.

i alle fag' Meget godt

Sted, dato:

Underskift av driftsleder:

lngøy,25. august 2014

Erik Næss

Sak

22114

RUTINER UTLEIEruTLÅN

Saksbehandler:

Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
221t4

Malin Sjursen Wulvik
r4l1025

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Arkiv:

614 &53

Møtedato
24.09.20t4

Innstilling
Oppvekstkomiteen vedtar forslag for rutiner til utleie / utlån av kommunale lokaler

Dokumenter:

1.

2.

Utredning
Vedtatt gruppeinndeling med utleiesatser

Innledning:
Oppvekstkomiteen behandlet imøte28l5-14 sak9l14 regulering av utleiesatser. Det ble da
etterlyst felles rutiner for utleie av kommunens lokaler. Det er satt opp forslag på ansvar og
rutiner. Samt at utleiesatsene som er vedtatt er tatt med. Forslaget er utarbeidet i samarbeid
med de forskjellige instanser som er berørt.

Saksutredning:
Ansvar for utleie lutlän ved de forskjellige bygg

samfunnshuset, svømmehallen og andre lokaler ved Havøysund skole. For fast utleie /
utlån vil dette skje etter søknad for høstsemesteret og for vårsemesteret. Søknadsfristen
for hvert semester offentligjøres på kommunens hjemmeside og plakater på to
oppslagssteder.

ved Gunnarnes skole.
Måsøy skole.

Ingøy skole.
De gruppeinndelingene som tidligere er vedtatt gjelder fortsatt.
1. Private arrangement: eks. bryllup, konfirmasjon, julebord, kurs
Gr. 2. Forretningsdrivende: eks. salgsmesser
Gr. 3. Laglforeninger inntektsgivende arr: eks. basar og kamper
Gr . 4. Laglforeninger ikke-inntekts givende arr. Eks. medlemsm øter o g treningstimer
Husleiesatsene indeksreguleres hvert år pr. 01.08.

Gr.

Gruppe 1: Private arrangement
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Sak22174
kurs
Sted
Havøysund Samfunnshus
(hall og kjøkken)
Havøysund Samfunnshus
(hall, kjøkken og sal)
Polarhallen

Gruppe 2: F

Helg

Øknine

1297,-

1725,-

66,-lgg,-

1569,-

2139,-

80,-/1 10,-

1787,-

2739,-

92,-1710,-

Helg
2211,-

Øknins

1781,-

2739,-

2852,-

770,-1146,-

2139.-

2852,-

lt0.-1146.-

Hverdag

Helg

Økning

807,-

943

41,-149,-

834,-

1

I 25

43,-159,-

1179,-

1345,-

60,-169,-

(eks. salgsmesser)

Sted
Havøysund Samfunnshus
(hall og kjøkken)
Havøysund Samfunnshus
(hall, kjøkken og sal)
Polarhallen

Gruppe 3: Lag og foreninger
inntektsgivende arr.

Hverdag

Hverdaq

-

(eks. basarer og kamper)
Havøysund Samfunnshus
(hall og kjøkken)
Havøysund Samfunnshus
(hall, kjøkken og sal)

Polarhallen

92,-lll3,-

Gruppe 4tLzgog foreninger- Ikke inntekstgivende (øvinger, trenÍnger o.l.)
Hverdag/ pr.gang
Helg/ pr. gang
Flavøysund Samfunnshus
ihall og kjøl,ken)

Havøysund Samfunnshus
(hall, kløkken, sal)
Polarhallen
Aula / Svømmehall / badstu

100,-

110,-

110,-

120,-

100,1

1

00 )

110,-

Iilbud barn og unge under 18 år Gratis

Gratis

Gunnarnes skole:
Pris: Kr. 500,- for en dag (daglettermiddag/lcveld)
Kr. 1000,- for en helg (lørdag og søndag)
MåsØy skole:
Pris: Kr. 500,- for en dag(daglettermiddaglkveld)
Kr. 1000,- for en helg (lørdag og søndag)
lngøV skole:

Pris:

20

Kr. 500,- for en dag (daglettermiddag4cveld)
Kr. 1000,- for en helg (lørdag og søndag)
Side

ll

av

12

Sak22ll4

Rutiner for utleie / utlån av skolens lokaler

1.

Bestilling av lokaler, samt henting av nøkler skjer hos kontormedarbeider (Havøysund
skole) / rektor (distriktet) på skolen. Det skal signeres på et utlånsskjema før nøkler gis

ut.

2. Leietaker

skal gjøre seg kjent med branninstruks, nødutganger og hvor slokkeutstyr er

plassert. Ved brann skal ansvarlig voksen møte brannvesenet og gi avmelding.

3.

Leietaker skal rengjøre lokalet og ellers forlate lokalet i den stand det var før utleie.

4.

Søppel sorteres, pakkes og settes på anvist sted. ( Havøysund skole: Papiravfall i

container ved polarhallen, matavfall/restavfall i søppeldunken ved inngangspartiet.)

5. Leietaker har ansvar for låsing / lukking av dørerlvinduer og slokking av lys.
6. Nøkler og rapport på eventuelle ødeleggelser leveres til kontormedarbeider neste
kontordag. Leietaker plikter å erstatte eventuelle ødeleggelser.

7.

All bruk lleie av skolens lokaler i helgene SKAL avtales i forkant. Det skal betales leie
av dette.

Er husleien på kr. 250,- pr. dag. Dette forutsetter at leietaker rydder og vasker etter
seg, ellers

blir husleiesats for samfunnssalen brukt. Ved bruk av videoprosjektor,

overhead, TV, DvD-spiller o.l. må det betales et tilleggsgebyr på kr. 150,- pr. dag. Det
skal oppgis navn på den som skal være ansvarlig for utstyret.

Vedlegg:

1.

Utlansskjema

Havøysund, 16.09.14

\*^
Rådmann

S.

õ\ò-U*f-

Wulvik

Kulturkonsulent

Side
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Utleie av lokale ved Havøysund skole, Måsøy kommune - Leieavtale
Skolebygget kan leies av Måsøy kommune til private arrangementer
Lokale:
Henvendelse med spørsmål om leie rettes til kontormedarbeider ved
Havøysund skole:
Rydding og vasking etter bruk gjØres av leietaker.
Vedtekter utarbeides av Måsøy kommune for utleie av offentlige bygg.
Faktura for leie kommer fra Måsøy kommune.

Utleier

Leietaker
for privat arrangement

For Måsøy kommune

Navn
Adresse

Fødselsnr/Organisasj onsnr

telefon

Hvilket arrangement leies det til (slektstreff, fødselsdag, annet)?

Tid for leie ffra - til)

Lokalene giennomgås av utleier og leietaker etter bruk

Navn

Navn

Utleie av Gunnarnes skole, Måsøy kommune - Leieavtale
Skolebygget kan leies av Måsøy kommune til private arrangementer
følgende priser sommeren 20L4:

til

Pris: Kr. 500,- for en dag (dag/ettermiddag/kveld)
Kr. 1000,- for en helg (lørdagog søndag)
Henvendelse med spørsmål om leie rettes til rektor ved Gunnarnes skole:
Tlf 99 04 10 15
Rydding og vasking etter bruk giØres av leietaker.
Vedtekter utarbeides av Måsøy kommune for utleie av offentlige bygg.
Faktura for leie kommer fra Måsøy kommune.

Leietaker
for privat arrangement

Utleier
For Måsøy kommune

Navn
Adresse

Fødselsnr/Organisasj onsnr

telefon

Hvilket arrangement leies det til (slektstreff, fødselsdag, annet)?

Tid for leie ffra - til)

Lokalene giennomgås av utleier og leietaker etter bruk

Navn

Navn

