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AGENDA

• Kommunedirektørens oppstart i Skaun 

• Organisasjonskart - status

• Covid- 19 - status

• Status etter barnehageopptak

• Status prosess nytt oppvekstsenter på Venn og barnehage ved Jåren/Råbygda



MIN OPPSTART

• Godt tatt i mot av politisk ledelse, stab, tillitsvalgte og ansatte

• Erfaring som kommuneleder,  men ikke i Skaun – mange inntrykk som skal bearbeides

• Bli-kjentrunde med enhetene innenfor smittevernrestriksjonene

• Strategisk ledergruppe klar  - vært med i sluttfasen
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«RESTART»
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• Bygge videre på alt som fungerer bra!

• Bli kjent med Skaun som organisasjon og som lokalsamfunn

• Nytt organisasjonskart - rolleavklaringer

• Strategisk arbeid 

- Eksisterende strategier

- Ny samfunnsdel – ny arealdel

• Vi skal få til mere sammen!



ORGANISASJONSKART - UTGANGSPUNKT 

5 Fra orienteringssak til formannskapet 2020.



COVID-19 – SITUASJONEN FRAM TIL 12. APRIL

Fra møte i kriseledelsen 24.03 – etter nye nasjonale tiltak 23.03:

• Hjemmekontor: Alle som kan, skal på hjemmekontor. De som må være på jobb for å 
ivareta tjenesten/kontinuitet i tjenesten kan være på jobb, inkludert ledere.

• Rådhuset holdes åpent bare for utvalgte tjenester (helsestasjon og psykisk helse). De 
som kommer på rådhuset må ha avtale. Vi anbefaler bruk av munnbind dersom to 
meters avstand ikke kan overholdes.

• Alle møter gjennomføres inntil videre på Teams. Aktiviteter og arrangementer i 
kommunal regi som ikke er strengt nødvendig, avlyses. Dette gjelder ikke aktiviteter 
for sårbare grupper.

Overnevnte gjelder fra og med torsdag 25. mars og i første omgang til 12. april. 

Vi følger situasjonen tett og det er lav terskel for å kalle inn kriseledelsen digitalt                
etter behov gjennom påskeuka.
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BARNEHAGEOPPTAK - STATUS

• Antall søkere har gått ned også i år

• Utgjør ca 2 avdelinger totalt i kommunen med hovedvekt i Buvika

• Kommunedirektøren ser behov for å se nærmere på strukturen i barnehagene slik at 

kapasiteten står i samsvar med behovet

• Nærmere orientering kommer etter påske
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STATUS PROSESS NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ 

VENN OG BARNEHAGE VED JÅREN/RÅBYGDA

• Det er gjennomført drøftinger med HTV i Utdanningsforbundet og Fagforbundet om prosessen 
knyttet til nytt oppvekstsenter på Venn og konsekvenser for J/R oppvekstsenter

• Møter med alle ansatte og FAU ved oppvekstsentret i uke 11, der det ble orientert om status for 
prosjektet nytt oppvekstsenter på Venn og barnehage ved J/R. (Der deltok enhetsleder teknisk 
kontor, rådgiver barnehage, HTV UDF og Fagforbundet, prosjektleder Ronja Kåveland og 
assisterende kommunedirektør)

• I uke 12 ble det gjennomført møte med plasstillitsvalgt ved J/R oppvekstsenter. Nytt møte avtalt 
med ansatte og ATV i uke14

• Kommunedirektøren vil ikke foreta ekstern rekruttering av ny enhetsleder ved J/R, men 
konstituere ny enhetsleder før sommerferien 2021. Det vil være 100% ledelsesressurs ved 
enheten fram til nytt skolebygg står ferdig.
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