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PS 7/07 Godkjenning av protokoll 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling: 
 
Vedtak: 
 
Protokoll av 24.01.07 godkjent. 
 

PS 8/07 Referatsaker 28.03.07 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling:  
Følgende saker ble lagt fram som referatsaker: 

- Brev fra Fylkesmannen i Finnmark om tilsynsbesøk i skolesektoren 10. mai 2007 
- Forslag til skolerute for skoleåret 2007/ 2008 
- Informasjon om planene for gjennomføring av UKM- fylkesmønstring 
- Orientering om prosjekt bredbånd til Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Nordvågen. 
- Begjæring om innsyn i dokumenter fra Nordvågen stedsutvalg og Kamøyvær bygdelag. 
- Rapport fra fotballkretsen om tilstanden ved Honningsvåg stadion 

 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar referatsakene til orientering. 
 

PS 9/07 Regnskap 2006 - oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling:  
Oppvekst- og kultursjefen orienterte og svarte på spørsmål vedrørende regnskapet for 2006. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar den framlagte regnskapsoversikten for 2006 med kommentarer til 
etterretning. (Enstemmig) 
 

PS 10/07 Kvalitetssikring i grunnskolen - årsmelding 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling: 
 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret for oppvekst- og kultur vedtar at Nordkapp kommune iverksetter bruk av 
årsmelding som et ledd i kommunal kvalitetssikring av virksomheten i grunnskole. 
 
(Enstemmig) 
 
 



PS 11/07 Forslag til nasjonal reform for bibliotek - høring 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling: 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret for oppvekst og kultur vedtar følgende som Nordkapp kommunes 
høringsuttalelse til ABM- utvikling:  
     
Nordkapp bibliotek er et lite kombinasjonsbibliotek som på grunn av sin størrelse og 
beliggenhet vil bli sterkt berørt dersom planene om Biblioteknorge skal realiseres slik det 
framgår av utredningen. 
 
Nordkapp kommune vedtok allerede i år 2000 mål om å slå sammen folkebibliotek og 
skolebibliotek til en biblioteksordning i kommunen. Dette vedtaket er fulgt opp ved at det er 
bygd nye bidliotekslokaler i tilknytning til Honningsvåg skole. Fra 1. januar 2007 har Nordkapp 
bibliotek rollen som folkebibliotek for kommunen samtidig som biblioteket har fått ansvar for 
skolebibliotek ved de 6 skolene i kommunen. 
 
Nordkapp kommune ser forslaget om konsolidering av bibliotekene som en omorganisering etter 
mønster fra museumsreformen. Erfaringene fra museumsreformen kan etter vår vurdering ikke 
uten videre overføres til bibliotekene.  
Museene var de fleste steder i utgangspunktet organisert som egne selskaper, stiftelser og 
lignende. Bibliotekene i små kommuner er i mye større grad integrert i den kommunale 
organisasjonen.  
En utvikling der bibliotekene skilles ut fra den kommunale organisasjonen og etableres som 
egne regionale selskaper, vil etter vår vurdering forsterke sektortenkingen. For mindre 
kommuner vil et alternativ være å se satsing på bibliotek som en del av et helhetlig strategi for å 
styrke kulturarbeid, utdanning og informasjonsteknologi. 
 
I motsetning til bibliotekutredningen tror vi at styrking av kompetansen ved en nærmere 
integrering i kommunen vil være mer formålstjenelig i arbeidet med å utvikle ett godt 
tjenestetilbud for innbyggerne.  
Organisering som anbefalt i utredningen kan føre til utvikling av biblioteket mer løsrevet fra 
kommunen som forvaltningsnivå. Kommunen vil betale inn penger, mens forvatningsansvaret 
blir lagt til en annen kommune eller et interkommunalt selskap. Et slikt regionalt bibliotek vil 
nok i seg selv bli styrket faglig og ha en sterkere tilknytning til ABM-sektoren nasjonalt. Men 
filialene i de små kommunene vil sannsynligvis bli mer ”på sidelinja” i forhold til 
tjenestetilbudet i den enkelte kommune. Det lokale eierforhold til biblioteket kan bli svekket.  
 
Begrunnelsen for den foreslåtte bibliotekreformen er at de små bibliotekene gjennom 
konsolidering blir kvitt administrativt ansvar som lønn og personal. De færreste små bibliotek 
har store arbeidsmengder med dette. Lønn blir kjørt fra kommunens lønningskontor. Regnskap 
og personalarbeid ivaretas også av kommunens sentraladministrasjon. Det er med andre ord 
ikke store administrative kostnader forbundet med drift av små bibliotek.  
 
Påstanden om at små bibliotek har liten teknisk kompetanse opplever vi som korrekt, men i 
stedet for konsolidering utenfor kommunen mener vi at en nærmere integrering i kommunen kan 
tilføre mer teknisk kompetanse til biblioteket. En løsning kan være samlokalisering med 
kommunalt informasjonsarbeid, administrasjon av web-sider og interaktive web-tjenester.  



I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge slike tjenester til biblioteket. Ellers ser vi 
mulighet for samordning av bibliotektjenesten på lokalt nivå der fylkeskommunen eier bibliotek i 
videregående skole eller der det finnes høgskolebibliotek.   
 
Kommunene har i dag krav og forventninger om å tilrettelegge for at innbyggere kan innhente 
informasjon og få kommunale tjenester som skal kommunisere direkte med brukeren. Vi viser 
her til perspektivene i St. meld. nr. 17 (2006-07) ”Et informasjonssamfunn for alle”. 
 
Biblioteket skal også lage ett tilbud som kommuniserer med brukeren og ta i bruk tilgjengelig 
teknologi. Vi vil lage tilbud tilpasset ønsker og behov hos våre brukere. I små kommuner bør 
man samordne ressurser og kompetanse for å stå rustet til å møte framtidens utfordringer. Vi 
tror ikke på store nasjonale prosjekter fra en sektor som kanskje baserer seg på teknologi som 
kan være avleggs inne de er planlagt gjennomført.  
Vi tror på lokale løsninger tilpasset mulighetene i den enkelte kommune, og vi vil advare mot 
standardløsninger tvunget igjennom med økonomiske virkemidler fra ABM-sektoren sentralt. 
 
 
Vedtatt mot en stemme. 
Bjørn Magne Solvik  (H) stemte mot og  begrunnet det med at han generelt gikk inn for økt 
interkommunalt samarbeid. 

 

PS 12/07 Endring av vedtektene for barnehagene 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling: 
 
Vedtak: 
 
Pkt 1.  Avdelingsstyret vedtar tilpasninger av barnehagevedtektenes §§ 5 og 15 som følge av 
lovendring.  
 
- §5 – Opptakskriterier endres til: 
Følgende kriterier blir lagt til grunn: 

1. Barn med funksjonshemninger i den utstrekning barnet kan ha nytte av oppholdet i 
barnehage ( jf. Barnehageloven § 13) 

2. – 9. som før 
 

- § 15 – Opplysningsplikt endres til: 
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten etter 
§§ 21 og 22 i Barnehageloven 
 
Pkt 2. Avdelingsstyret foreslår følgende endringer. Forslaget sendes ut på høring til berørte 
parter med svarfrist 10. mai 2007. 
 
- § 11 – Oppholdstid, åpningstider og ferie i vedtektene for kommunale barnehager i Nordkapp 
kommune endres til: 
…” Kommunen har følgende oppholdstilbud i barnehagene 
5 dager pr. uke 100 %  maks 45 timer pr. uke 
2/3 dager pr. uke   50 %  maks 22,5 timer pr. uke” 
 



- § 12 – Salg av plasser 
Barnehagen kan gi tilbud om kjøp av enkelt dager. Dette forutsetter at det er ledige plasser på 
de aktuelle avdelingene. Det kan i særskilte tilfeller selges enkelt dager til skolebarn på første 
trinn. Avtale om kjøp av enkeltdager inngås med styrer for den enkelte barnehage. 
 
(Enstemmig) 
 

PS 13/07 Utviklingsmål for skolene 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling: 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret for oppvekst- og kultur slutter seg til forslag til utviklingsmål/områder for 
skolene i Nordkapp kommune. 
 
Områdene er: 
 

Kvalitetssikring: 
- Den enkelte skole må ha et system for å vurdere sin virksomhet 

• Hva er skolens læringsresultater? 
• Hvordan er skolens læringsmiljø? 
• Hva er status i forhold til generell del av læreplanen, læringsplakaten og 

læreplanene for fag? 
• Hvordan fungerer skolen som organisasjon? 

 
- Den enkelte skole må ha arenaer for analyse og dialog 

• Hva kan vi bli bedre på? 
• Hvilke grep må tas? 

       
- Arbeidstidsavtalen 

• Den regulerer den viktigste ressursen – bruk av lærernes tid 
• Finnes det bedre måter å bruke tidsressursen på enn det vi har gjort til nå 

      
      Faglige områder: 

- Leseferdighet 
• Nordkapp kommune ser fortsatt behov for å øke kompetansen i 

begynneropplæringen og vil derfor videreføre satsingen. Vi må også i sterkere 
grad integrere barnehagene i dette arbeidet for å sikre overgangen fra 
barnehage til skole i opplæringsløpet. 

• Elevene i grunnskolen i Nordkapp kommune skal bli bedre innen alle områdene 
når det gjelder leseferdighet. Vi ser at det er behov for å sikre den videre skrive- 
og leseopplæringen, og det vil derfor bli lagt opp til et 
kompetansehevingsprogram som sikter mot videre lese- og skriveopplæring med 
lærere fra 5. – 10. trinn som målgruppe. 

• For å sikre kvalitet i leseopplæringen, skal alle skoler lage en leseplan for 
skolen. 

• IKT – ferdigheter må legges i botn under hvert fokusområde. Også pedagogisk 
bruk av IKT. 

 



- Regneferdighet 
• Lærernes kompetansenivå i realfagene er lavt. Det er derfor et viktig 

satsingsområde å styrke realfagkompetansen i skolen. 
 

- Programfag til valg og entreprenørskap 
• Videreføre prosjekt med programfag til valg og igangsette prosjekt for å få 

entreprenørskap på dagsordenen.  
 

- Kultur og næringsliv i grunnskolen 
• I Nordkapp ønsker vi å videreføre arbeidet med lokalt læreplanarbeid i nært 

samarbeid med Nordkapp kulturskole, næringslivet og frivillige lag og 
organisasjoner. 

 
- 2. fremmedspråk 

• Videreføre modulbasert videreutdanningsprogram for 2. fremmedspråk.  
 

- Engelsk 
• Engelsk er fag i grunnopplæringen fra 1. trinn, og er et sentralt fag på alle 

klassetrinn. Det er behov for ny didaktisk kompetanse i møte med de yngste 
elevene og i forbindelse med nye, økte krav om tilpasset opplæring for alle 
elever. 

 
- Læringsstrategier 

• Det skal fortsatt satses på skolering av lærere i systematisk bruk av 
læringsstrategier. 

 
Andre områder: 

- Fysisk fostring 
• Fysisk fostring for alle elever i grunnskolen i kommunen. I tråd med nasjonale 

planer, skal kommunen iverksette tiltak med sikte på å sikre barn og ungdom 
varierte utfordringer knyttet til å styrke egen helse gjennom tiltak initiert av 
”FYSAK-Nordkapp” og ”Nordkapp som folkehelsekommune”. 

 
- Utvikling av sosial kompetanse/ forebygging mot mobbing 

• Videreføre arbeidet med ZERO. Viktig med implementering av arbeidet i alt av 
planverk og i direkte handlinger i skolens hverdag. Følge opp med 
brukerundersøkelser. 

     
- Samarbeid kulturskole og grunnskole 

• I Nordkapp ønsker vi å vektlegge at elevene skal være deltakere i så stor grad 
som mulig når det gjennomføres tiltak innenfor ”Den kulturelle skolesekken”. 

  
 
( Enstemmig) 
 



 

PS 14/07 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 13.03.07 

Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre - 28.03.2007  
Behandling: 
Oppvekst og kultursjefen orienterte om planlagt prosess for å gjennomføre kommunestyrets 
vedtak om flytting av mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) fra skolene i Nordvågen og Kamøyvær til 
Honningsvåg skole. Vedtaket omfatter også kutt i rammen for kulturskolen, avvikling av 
barnehagen i Kamøyvær og SFO-tilbudet i Skarsvåg fra 01.08.07. 
Referat fra administrasjonens møte den 26.03.07 med rektorer og tillitsvalgte ble delt ut og 
kommentert. 
Avdelingsstyrets medlemmer hadde en del spørsmål om mulighetene for innsparing. 
 
Vedtak: 
Informasjon om prosessen tatt til orientering. 
 
(Enstemmig) 
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