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.

