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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 10/18 
Arkivkode: 033 
Arkivsaksnr:  18/1056 
Saksbehandler: Ida Gaustad 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
10/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 10.04.18 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 Rapport refererte journalposter 

 Rapport delegerte vedtak 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 11/18 
Arkivkode: C34 &18 
Arkivsaksnr:  18/902 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
11/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
BYGDEKINOEN SØKER KOMMUNAL KONSESJON I SKAUN KOMMUNE - 
JAMF LOV OM FILM OG VIDEO 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune tildeler Bygdekinoen kommunal konsesjon jfr. Lov om film og videogram for 
visning på Fredly folkehøgskole - Bygdekinoens spillested nr. 60 144.  
 
Konsesjonen gjelder for perioden april 2018 til 31.12.2022. 

 

Konsesjonen gjelder også om Skaun kommune ber Bygdekinoen om å flytte sine visninger av 
film til den nye kultursalen i Skaun kommunes nye kulturhus som åpner høsten 2019.   

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kommunal konsesjon. jfr. lov om film og videogram – søknad fra 
Bygdekinoen om kinovisning i Skaun kommune. (sendt 08.01.2018)  

2. Lov om film og videogram https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21 

3. Sektorplan kultur 2014 – 2017 (Ikke utsendt)  

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

 

Saksopplysninger  

Skaun kommune har 08.01.18 mottatt søknad fra Bygdekinoen om kommunal konsesjon for 
2018, eller for en lenger periode om Skaun kommune ønsker å gi en slik. Lov om film og 
videogram sier følgende i paragraf 2:  

Framsyning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller den 
kommunestyret har gitt fullmakt.  

Samme paragraf sier videre at konsesjonen kan gis for periode på inntil 5 år.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21
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Skaun kommune legger denne saken til behandling i Helse, oppvekst og kulturutvalget i tråd med 
delegeringsreglementet.   

 

Vurdering  

Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino. 
Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler. I likhet med landets øvrige 
kinoer viser Bygdekinoen digitale filmer. Kinoen tilbyr også 3D-filmer. Bygdekinoen er en enkel 
og grei måte å få kino på for steder som ønsker å gi et kulturtilbud til folk der de bor. Det eneste 
som trengs er et egnet lokale. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinister og visningsutstyr.  

 

Bygdekinoen viser fersk og aktuell film. De velger filmer som når et bredt publikum, men det er 
mulig å komme med ønsker. Bygdekinoen retter seg særlig mot barn og ungdom. Hver kinokveld 
har to forestillinger, hvorav den ene er for barn. Bygdekinoen kan også arrangere 
skolekinoforestillinger utenom det ordinære filmprogrammet.  

 

Bygdekinoen har vært et tilbud til innbyggerne i Skaun i noen år, og vi har i denne perioden 
samarbeidet med Fredly folkehøgskole om visninger. Samarbeidet med Fredly folkehøgskole 
fungerer godt, og gjennom plassering av tilbudet på folkehøgskolen erfarer vi at vi når ut både til 
lokalbefolkning og til folkehøgskolens elever. Vi ser også at tilbudet bidrar til å "åpne"  
folkehøgskolen for kommunens innbygger. Besøkstallene varierer noe, men inntrykket er at 
innbyggerne setter pris på tjenesten.  

 

Når rådmann i innstilling til vedtak åpner for at Bygdekinoen også kan stå for visning av film i 
den nye kultursalen gir det åpning for at tilbudet kan flyttes fra Fredly folkehøgskole og inn i 
bedre egnede visningslokaler i det nye kulturbygget.  

 

Sektorplan kultur omtaler bygdekinoen i under punkt Kulturformidling.  

 

Med bakgrunn i punktene over innstilles det på at konsesjon innvilges for 5 år, som er det maks 
antall år en slik filmkonsesjon kan innvilges for.  

 

Økonomien i tilbudet som gis gjennom Bygdekinoen i dag 

Tilbud om kinovisninger i Skaun har de siste årene hatt mellom 5 eller 6 visningsdager i regi av 
Bygdekinoen ved Fredly folkehøgskole.  

 

Tilbudet har i 2016 og 2017 hatt årlige utgifter for dette tilbudet mellom kr 2 400,- og kr 2 600,-. 
Besøket på filmkveldene bestemmer hvor stort beløp Skaun kommune må betale bygdekinoen 
for tilbudet, og et relativt godt besøk har holdt utgiftene for filmtilbud på et forholdsvis lavt nivå.  
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ØKONOMISK VURDERING: 

Innvilgelse av kommunal konsesjonen til Bygdekinoen får ingen økonomiske konsekvenser for 
Skaun kommune, det er den årlige avtalen for visning som bestemmer utgiftene for kommunen.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 12/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/1025 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
12/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK - SOMMERSKAUN 2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering  

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

Kultur, fritid og frivillighet har sammen med Psykisk helsetjeneste, Nav og Fysio- og 
ergoterapitjenesten tatt initiativ til etablering av Sommer-Skaun som et tilbud til barn og 
ungdom.  

 

Tilbudet vil foregå i ukene 26, 27 og 28.  

 

Inge Åsen fra Psykisk helsetjeneste og Edvin Langmo fra Kultur, fritid og frivillighet vil orientere 
om bakgrunn for tilbudet og om innholdet i Sommer-Skaun 2018.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Tilbudet vil gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 13/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/996 
Saksbehandler: Grete Anita Lefstad 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
13/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERING FRA BARNEHAGESEKTOREN 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

Orientering om pedagognorm 

Orientering om opptak 2018 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 14/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/1035 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
14/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
RAPPORT EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT 2017/2018 - BUVIK SKOLE 
OG SKAUN UNGDOMSSKOLE 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1  Rapport ekstern skolevurdering lokalt 2018 Buvik skole 
Vedlegg 2 Rapport ekstern skolevurdering lokalt 2018 Skaun ungdomsskole 
 
SAKSFRAMLEGG: 

 
 Det vises til vedtak i HOKU fra 23.04.2013, sak 10/13:  

«Skaun kommune deltar i ekstern skolevurdering lokalt, under forutsetning at søknad utløser midler fra 

Utdanningsdirektoratet»  

 

I 2013 søkte Skaun kommune, som en del av Orkdal/Øy-regionen, Utdanningsdirektoratet om 

midler til etablering av nytt nettverk for skolevurdering.  

Søknaden ble innvilget og Skaun kommune har, i samarbeid med tre andre kommuner i 

Orkdal/Øy-regionen, vært med på kompetanse- og utviklingsarbeidet Ekstern skolevurdering lokalt 

siden. I samarbeid med regionen er det utarbeidet en plan for ekstern skolevurdering. 

Målsettinga er at ekstern skolevurdering skal være et bidrag i skoleeier sitt arbeid med 

kvalitetsutvikling av skolene. Skolene får tilbud om ekstern skolevurdering hvert 3. år. Da 

kommer det vurdere, som er skolefolk fra nabokommunene, for å vurderer skolens virksomhet 

etter en vurderingsmetodikk som Utdanningsdirektoratet har utviklet. Kommunen velger selv 

hvilket området det skal settes fokus på.  

I tråd med Sektorplan for grunnskolene i Skaun kommune 2015 – 2018 har «Vurdering for 

læring» vært vurderingstema for skolene i Skaun. Det er et mål at ekstern skolevurdering skal 

forsterke det vedtatte utviklingsarbeidet kommunen har iverksatt. Tidligere har rapport fra 

ekstern vurdering ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter, Børsa skole og 

Venn oppvekstsenter blitt lagt fram for Helse-, oppvekst og kulturutvalget. Skoleåret 2017/2018 

sto Buvik skole og Skaun ungdomsskole for tur.  
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Begge skolene får tilbakemelding fra vurdererne om at de finner mange tegn på god praksis 

knyttet til utviklingsarbeidet. Det betyr at man ser en god driv i arbeidet med å gi elevene i Skaun 

muligheten til å forstå hva de skal lære og hvordan de skal lære mer. Det er også et mål at 

arbeidet med vurdering i skolen skal fremme læring, lærelyst og motivasjon. At skolen er en 

lærende organisasjon får både Buvik skole og Skaun ungdomsskole svært gode tilbakemeldinger 

på. I og med at det er forventa at etterutdanning skal drives som skolebasert 

kompetanseutvikling, er det å bli vurdert til en lærende organisasjon et meget positivt moment å 

ta med seg i det videre arbeidet.  Skolene har fått respons på praksis som kan bli bedre i forhold 

til fokusområdet. Under rektors ledelse blir utarbeidet en tiltaksplan som viser hvordan skolen 

skal arbeide med utfordringene. Det videre arbeidet følges også opp i rådmannens enhetsbesøk. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- I samsvar med budsjett 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 9/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/645 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
9/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 27.02.2018 
9/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK OG DIALOG OM VURDERINGSPRAKSIS VED SKAUN 
UNGDOMSSKOLE 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. (Utsatt fra forrige HOKU møte, 27.02.18) 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

Rektor Erlend Moen og ressurslærer Robert Øyum-Jakobsen orienterer om saken i utvalgsmøtet.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

I samsvar med budsjett 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 15/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/1021 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
15/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK  - SKOLENES HÅNDTERING AV UNGE ELEVER MED 
UTFORDRINGER KNYTTA TIL UTAGERENDE ATFERD 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken drøftes og tas til orientering. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

 

I HOKU 28.11.2017 sak 51/17 Kvalitetsmelding – tilstandsrapport for skolene i Skaun kommune 2016-
2017 drøftet skoleeier tilstanden ved skolene i Skaun kommune. I utvalgsmøtet 27.02.2018 ber 
utvalget rådmannen om oppfølging av tema som ble drøftet i sak 51/17, med spesielt fokus 
skolenes håndtering av unge elever med utagerende atferd. Rektorene og enhetsleder Barn 
Familie Helse drøfter saken med Helse-, oppvekst og kulturutvalget 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 16/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/1029 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
16/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK - LÆRERNORM FOR GRUNNSKOLEN 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
SAKSFRAMLEGG: 

I utvalgsmøtet 27.02.2018 ba Helse, oppvekst og kulturutvalget rådmannen om å orientere om 
den vedtatte lærernormen for grunnskolen. 

 

Stortinget gjorde i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjort følgende 

vedtak om lærernorm, jf. Innst. 2 S (2017-2018): 

 

Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 skal være 1 
lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal 
være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Normen skal evalueres 
underveis og sees i sammenheng med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Dagens 
lærerutdanning, herunder gjeldende opptakskrav, og regjeringens kompetansekrav skal legges til grunn. Det foretas 
en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape 
på innføringen av normen. En justering av de samlede kostnadene legges inn i regjeringens forslag til revidert 
nasjonalbudsjett for 2018. Videre skal det utredes hvordan innfasingen av en norm kan gjennomføres uten fare 
for forsterket lærermangel i deler av landet. 

 

Det fremgår av vedtaket i Stortinget at lærertetthetsnormen skal være på skolenivå. 

Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær 
undervisning (gruppestørrelse 2). Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per 
lærer i ordinær undervisning, hvor estimerte ressurser til spesialundervisning og undervisning i 
særskilt norsk ikke regnes med. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og 
lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. 
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Ut i fra innrapporterte data for skoleåret 2017/18 oppfyller skolene antall undervisningsårsverk 
på følgende måte: 

 

Skole 1. – 4. trinn 5. -7. trinn 8. – 10. trinn 

Børsa skole 1,4 1,9   

Buvik skole Oppfyller ikke 
normen krav til ekstra 
1,1 årsverk 

1,7   

Jåren-Råbygda skole 1,0 0,7   

Venn skole 1,2 1,1   

Vigga skole Oppfyller ikke 
normen krav til ekstra 
1,2 årsverk 

1,8   

Skaun ungdomsskole     4,9 

 

Ut i fra fordelingen på budsjettområdet skole vil ikke Skaun kommune motta statlige midler fra 
statsbudsjettet knytta til lærernorm for grunnskolen. 

 

I sak 93/12 kommunestyret 13.12.12 ble det vedtatt prinsipper for fordeling av ressurser i Skaun, 
Telledato for høstens ressursfordeling vil være 01.05.2018, i tråd med vedtaket i kommunestyret. 
Rådmannen vil ta med seg føringene den vedtatte lærernormen gir, inn i arbeidet med 
ressursfordelingen for skoleåret 2018/2019. Eventuelle avvik grunnet økt elevtall e.l. vil bli 
redegjort for i senere utvalgsmøter. 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant p.t.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 17/18 
Arkivkode:  
Arkivsaksnr:  18/1023 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato  
17/18 Helse, oppvekst og kulturutvalget 10.04.2018 
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERING OM STATUS KNYTTET TIL KOMPETANSEKRAV FOR 
UNDERVISNINGSSTILLINGER I GRUNNSKOLEN 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 

Helse-, oppvekst- og kulturutvalget ba i møtet 27.02.2017 rådmannen om en orientering om 
status knytta til kompetansekrav for undervisningsstillinger i grunnskolen. 

 

I august 2015 ble kap. 14, Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning, i forskrift til 
opplæringsloven endra. Med lovendringa ble følgende krav til kompetanse for undervisning for 
grunnskolen gjort gjeldende for alle fast ansatte lærere, uansett når de måtte ha fullført sin 
utdanning og hvor lenge de har vært ansatt: 

 På barnetrinnet: 30 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, samisk, norsk 
tegnspråk, matematikk eller engelsk 

 På ungdomstrinnet: 60 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, samisk, norsk 
tegnspråk, matematikk eller engelsk. 

 

Etter vedtak i Stortinget 12.desember 2016 gis den som har fullført lærerutdanninga før 1. januar 
2014 dispensasjon fra å oppfylle krava for tilsetting i undervisningsstilling fram til 1. januar 2025. 

Dette betyr at lærere utdanna før 1. januar 2014 fortsatt er formelt kvalifisert til å undervise i faga 
som er omfatta av de nye kompetansekrava fram til 1. januar 2025. Overgangsordninga gjelder 
både for lærere og for kommunene.  

 

Status for Skaun kommune for lærere som underviser i fag med kompetansekrav i dette skoleåret, 
fordelt på antall studiepoeng i faget: 
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Barnetrinnet: 

 

Fag Minst 30 stp i 
faget 

0-29 stp i 
faget  

Sum lærere som underviser i faget 1. – 7. 
årstrinn 

Norsk 56 12 68 

Samisk 0 0 0 

Norsk 
tegnspråk 

0 0 0 

Matematikk 47 12 59 

Engelsk 13 29 42 

 

 

Ungdomstrinnet: 

Fag Minst 60 
stp i faget 

30-59 stp i 
faget  

0-29 stp. 
i faget 

Sum lærere som underviser i faget 8. – 10. 
årstrinn 

Norsk 11 1 0 12 

Samisk 0 0 0 0 

Norsk 
tegnspråk 

0 0 0 0 

Matematikk 10 4 0 14 

Engelsk 17 0 0 17 

 

 

I Helse, oppvekst og kulturutvalget 03.05.2016 sak 18/16 ble det orientert om endringene i 
opplæringsloven. Ut i fra status ble det gjort en prioritering fra skoleeier for deltakelse på 
videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet på følgende studietilbud; 

 

• Norsk/ lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 

• Matematikk / regning som grunnleggende ferdighet 

• Engelsk 

• Skoleledelse 

 

Siden 2014 har 27 lærere fullført videreutdanning i Skaun kommune i de prioriterte fag. For 

kommende skoleår opplever vi rekordstor pågang i forhold til ønske om videreutdanning. 

Rådmannen har mottatt søknader fra 38 lærere (30% av ansatte lærere), som er prioritert og 

videresendt til Utdanningsdirektoratet. Kommunen vil motta svar om hvor mange som får 

innvilget sin søknad i mai 2018 for skoleåret 2018/2019. I tillegg til de prioriterte fag er det også 

stadig flere lærere som ønsker økt formell kompetanse knytta til bruk av IKT i skolen. 
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Tallene viser at Skaun kommune fremdeles har en vei å gå for at alle lærere skal fylle 

kompetansekrava, og at planen for kompetanseheving må følges tett i årene fram mot 2025. Noe 

av utfordringa vil løse seg ved naturlig avgang av lærere. Det er positivt at rådmannen mottar 

stadig flere søknader om videreutdanning. Dette gjør at kommunen har mulighet til å innfri krava 

i tråd med lovverket innen 2024.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

I samsvar med budsjett 

 
 
 


