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PS 2019/22 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 05.06.2019
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

PS 2019/23 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 05.06.2019
Behandling:
Kirsti Brække Myrli (AP) foreslo referatsakene RS 2019/31 og RS 2019/34 behandlet som
politisk sak.
Ved votering fikk forslaget fra Myrli 4 stemmer (SP, SV, PP) og falt.
Utvalgsleder foreslo sakene RS 2019/29 og PS 2019/34 behandlet under ett. Dette ble bifalt av
utvalget. Begge sakene ble behandlet umiddelbart etter sak RS 2019/28.
Sakslisten for øvrig ble enstemmig godkjent.
Fritdtjof Dahlen (SV) meldte 1 forespørsel.
Vedtak:
Sakslisten godkjent.

PS 2019/24 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 05.06.2019
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.

PS 2019/25 Referatsaker
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 05.06.2019
Behandling:
Kommunalsjef Kent-Arne Andreassen orienterte til sakene RS 2019/29 og RS 2019/34, samt
svarte på spørsmål til sak RS 2019/33.
Pedagogisk utviklingsansvarlig Lill Stende orienterte til sakene RS 2019/26 og RS 2019/30.
Ved votering ble referatsakene enstemmig tatt til orientering.
Ved behandling av sak PS 2019/25 ble det levert protokolltilførsel fra Kirsti Brække Myrli (AP).
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
Protokolltilførsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) til sak RS 2019/25:
Arbeiderpartiet stiller seg positive til utvalgsleders presisering at vedtak pkt 1 i sak PS 2019/35
i HSK 29.05.19 omhandler kommunens ungdomstilbud/-klubb Domino som skal videreføres.

RS 2019/24 Økonomirapport 1 tertial 2019 - saken er omgjort til politisk sak PS 2019/27
RS 2019/25 Statusrapport mai, områdeløft nord
RS 2019/26 Fagfornyelsen - Status og planer for lokalt arbeid
RS 2019/27 Referat fra samarbeidsutvalg 27.03.2019
RS 2019/28 Referat fra Samarbeidsitvalg 24.04.2019
RS 2019/29 Referat fra Samarbeidsmøte (SU) / Skolemiljøutvalg (SMU) - Kongeveien
skole
RS 2019/30 Videreutdanning av lærere 2019/2020
RS 2019/31 Organisering og kostnader barnetog 17. mai
RS 2019/32 Referat fra møte i Halden Ungdomsråd 25. april
RS 2019/33 Status barnevern mai 2019
RS 2019/34 Påstander om ulovlig drift ved Kongeveien skole

PS 2019/26 Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 05.06.2019
Behandling:
Mariann Faraasen (H) fremmet rådmannens innstilling.
Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031 vedtas.

Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak på vegne av seg selv og Kirsti Brekke
Myrli (AP):
Følgende kulepunkter i planen endres:
1. Andelen barn med enkeltvedtak i barnehage skal tilstrebes å ikke overstige nasjonalt
nivå (s. 19).
Endres til: Barn med enkeltvedtak i barnehage skal ha daglig oppfølging jf. vedtaket.
2. Behovet for spesialundervisning skal tilstrebes å ikke overstige nasjonalt nivå (s.19).
Endres til: Barn og unge med spesialundervisning skal ha daglig oppfølging jf. vedtaket.
3. Nytt punkt 8 (side 19) tilføres planen:
o Alle barnehager og skoler skal ha større fokus på tilpasset opplæring
4. Andel vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole skal være betydelig
redusert (s.38).
Endres til: Alle barn med rett til spesialundervisning, skal få denne rettigheten.
5. Snitt på nasjonale prøver er på nasjonalt nivå eller høyere (s. 39)
Endres til: Nasjonale prøver skal gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter og danne
grunnlag for underveisvurdering.
6. Karaktersnitt for elever i ungdomskolen skal være på landsnivå eller bedre (s. 39)
Endres til: Karaktersnitt for elever i ungdomsskolen danner grunnlag for vurdering og
utvikling i skolen.
7. Elever som går ut av grunnskolen, skal gjennomføre videregående skole på normert tid
(s. 39)
Endres til: Elever som går ut av grunnskolen, skal tilegne seg kompetanse som fører til
sysselsetting.
8. Andelen av elever med spesialundervisning skal være under 6 % (s.50).
Endres til: Dette punktet faller bort.
9. Rådmannen bes sette større fokus på forebyggende tiltak for ungdom, spesielt sett i lys
av tallene for frafall. I tillegg bes rådmannen om å gi møteplasser og aktiviteter for
ungdom, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak større fokus i planen.
10. Rådmannen bes om at idretten får en større og sentral rolle i planen, da idretten er en
trygg arena for sosial kompetanse, inkludering, tilhørighet, identitet, og ikke minst så er
idretten et fellesskap.
Ved votering ble forslaget fra Dahlen satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fra Dahlen
fikk 4 stemmer (SV, AP, PP) og falt. Rådmannens innstilling ble vedtatt.
Vedtak:
Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031 (Arkivref. 2016/6318-63) vedtas.

PS 2019/27 Økonomirapport 1 tertial 2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 05.06.2019
Behandling:
Kommunalsjef Kent-Arne Andreassen orienterte til saken.
Merethe Grimsrud (H) fremmet forslag til vedtak:
1. Økonomirapporten tas til etterretning innen området for undervisning og oppvekst.
2. Rapporten oversendes formannskapet for helhetlig behandling.
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet tilleggsforslag til forslaget fra Grimsrud:
1. Utredning av ny barnehagestruktur stoppes som følge av rådmannens omdisponeringer i
investeringsbudsjettet mellom rammeområdene.
Kirsti Brække Myrli (AP) fremmet tilleggsforslag til forslaget fra Grimsrud:
1. Ved justering av budsjett 2019 i juni, bes rådmannen øke rammene i skolene for å sikre
at driften er lovlig. Dette dekkes ved lavere fondsavsetning.
2. Rådmannen bes tilsette rektor på Prestebakke skole på lik linje med øvrige av
kommunens skoler.
3. Kontrollutvalget bes gjennomføre en grundig undersøkelse på om kommunens skoler
driftes i tråd med lover og forskrifter.
Det ble først votert over forslaget fra Grimsrud, deretter over tilleggsforslaget fra Dahlen, og til
slutt punktvis over forslaget fra Myrli.
Forslaget fra Grimsrud ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Dahlen fikk 4 stemmer (SV, SP, PP) og falt.
Forslaget fra Myrli pkt 1 fikk 4 stemmer (SV, SP, PP) og falt.
Forslaget fra Myrli pkt 2 fikk 4 stemmer (SV, SP, PP) og falt.
Forslaget fra Myrli pkt 3 fikk
Vedtak:
1. Økonomirapporten tas til etterretning innen området for undervisning og oppvekst.
2. Rapporten oversendes formannskapet for helhetlig behandling.

PS 2019/28 Forespørsler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst - 05.06.2019
Behandling:
FO 2019/6 Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr administrativ omorganisering av
kulturområdet i Halden kommune
Dahlen viste til at Halden kommune har nedlagt enhet kultur og idrett, og at enhetens oppgaver
er fordelt mellom kommunalavdeling undervisning, oppvekst og kultur og avdeling for
samfunnsutvikling. Han spurte:
1. Mener utvalgsleder at HUO først burde ha blitt informert om endringene før de ble
iverksatt slik at hovedutvalget kunne ha behandlet saken?
2. Vil endringen føre til at kommunalavdelingen tilføres ressurser til å administrere nye
arbeidsoppgaver innen kultur for barn?
3. Hvordan vil en få til samarbeid mellom de ulike kommunalavdelingene og kommunens
øvrige avdelinger i og med at kommunalavdeling for undervisning skal ha alt ansvar for
kultur som omhandler barn?
Utvalgsleder svarte:
Til pkt 1: Dette er helt sikkert grundig vurdert av rådmannen. Vi setter pris på at utvalget blir
orientert – og gjerne på forhånd – men ser nå fram til at det vil komme en orientering fra
rådmannen i etterkant.
Til pkt 2: Jeg er usikker på om ressurser vil bli tilført. Men spørsmålet om ressurser er viktig.
Til pkt 3: Dette dreier seg om forhold dypt inne i administrasjonen. Vi er spent og venter på å
bli orientert, men regner med at dette vil skje først i neste periode.

