SIGDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Møtedato:
04.02.2019

TILSTEDE PÅ MØTET

Innkalte:
Funksjon

Navn

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Møtesektretær
Andre

Henrik O. Mørch
Eli Svarverud
Eli Hiåsen
Berit Kauserud
Sigrid Kvisle
Fredrik Aalien
Jonas Nikolaisen
Susanne Taalesen
Hilde Teksle Gundersen

Forfall

Andre: Berit Kathrine Jokerud, rådgiver for oppvekst

UTSKRIFTER
Hovedutskrift er sendt:
Faste mottakere
MØTEPROTOKOLL GODKJENNES I NESTE MØTE.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 04.02.2019

Susanne Taalesen
Møtesekretær

Møtt for

SAKER TIL BEHANDLING
Ingen merknader til innkalling, men Jonas Nikolaisen (H) ga tilbakemelding om at saksfremlegget på
Ipad var uorganisert ved at de vedlagte dokumentene ikke var merket med avsender.
Ingen merknader til saksliste.
Leder av Hovedutvalget tok opp henvendelsen fra noen av gruppeledere som hadde bedt om at
saken ble tatt opp til behandling i Formannskapet og i Kommunestyret.
Hovedutvalgsleder innledet møtet ved å gjennomgå de etiske retningslinjene.
I møtet ble det foreatt en konsekvensanalyse med utg. pkt. i rådmannens forslag til vedtak.
Analysen ble foretatt av Hovedutvalget og de fremmøtte tilhørerne.
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Arkivsaksnr.
Tittel
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Skoledagsorganisering
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Godkjenning av møteprotokoll fra møte den 04.02.2019
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OK-8/19
Skoledagsorganisering

Rådmannens forslag til vedtak:
Skolene i Sigdal skal tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø for elevene gjennom modell 1 fra og
med skoleåret 2019/20.

Behandling:

Hovedutvalget bemerker at kommunestyret i delegasjonsreglementet har delegert
avgjørelsesmyndigheten til hovedutvalget, og eventuelle vedtak i saken vil dermed være
gyldig inntil kommunestyret som delegerende myndighet eventuelt skulle vedta noe annet.
Henrik O Mørch (SP), Jonas Nikolaisen (H), Fredrik Aalien (FRP), Berit Kauserud (AP), Eli Hiåsen (SP)
og Sigrid Kvisle (V) fremmet følgende fellesforslag til vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur viser til opplæringslovens § 1-4 og rundskriv Udir 1-2018 om
fag- og timefordeling på grunnskolen og vedtar med dette ny skoledagsorganisering for skolene i
Sigdal kommune i henhold til modell 2 fra og med skoleåret 2019/20. Hensikten er å skape gode
rammebetingelser for best mulig læring for alle klassetrinn og et inkluderende læringsmiljø samt
mulighet for tidlig innsats for alle barn i Sigdal.
Modell 2:
Trinn
1.-2.-3.-4.
5.-6. og 7.
Ungdomsskolen

skoledagsorganisering
Hel mandag, halv tirsdag, hel onsdag, hel torsdag
og halv fredag
Hel mandag, halv tirsdag, hel onsdag, hel torsdag
og hel fredag
Fulle dager. Utvidet tirsdag.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak falt enstemmig
Fellesforslaget fra Henrik O Mørch (SP), Jonas Nikolaisen (H), Fredrik Aalien (FRP), Berit Kauserud
(AP), Eli Hiåsen (SP) og Sigrid Kvisle (V) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme
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Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur viser til opplæringslovens § 1-4 og rundskriv Udir 1-2018 om
fag- og timefordeling på grunnskolen og vedtar med dette ny skoledagsorganisering for skolene i
Sigdal kommune i henhold til modell 2 fra og med skoleåret 2019/20. Hensikten er å skape gode
rammebetingelser for best mulig læring for alle klassetrinn og et inkluderende læringsmiljø samt
mulighet for tidlig innsats for alle barn i Sigdal.

Modell 2:
Trinn
1.-2.-3.-4.

skoledagsorganisering
Hel mandag, halv tirsdag, hel onsdag, hel
torsdag og halv fredag

5.-6. og 7.

Hel mandag, halv tirsdag, hel onsdag, hel
torsdag og hel fredag
Fulle dager. Utvidet tirsdag.

Ungdomsskolen

OK-9/19
Godkjenning av møteprotokoll fra møte den 04.02.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 04.02.2019 godkjennes

Behandling:
Møteprotokollen godkjennes i neste Hovedutvalgsmøte, da medlemmene måtte avslutte møte pga.
av nytt møte i Kommunestyresalen

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak:
Møteprotokoll fra møte den 04.02.2019 godkjennes i neste møte i Hovedutvalget.
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