Trondheim kommune

Møteprotokoll
Oppvekstkomite
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Møtedato: 02.02. 2011
Tid: 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:
Møteleder:
Fra sekretariatet:

Komiteleder Kenneth, T. Kjelsnes, Mona Bjørn, Hanne Moe Bjørnbet,
Aage Borrmann, Monica Irene Vinje Fornes, Jørgen Knapskog, Anette L.
Havmo, Morten Ellefsen, Marianne Lehn, Arne Ivar Denstad
Judith Irene Samstad, Håvard K. Fiskvik, Janne Cecilie Guldahl
Francis N. Tobias Chagula, Jan-Åge Sneve Gundersen, Bengt Eidem
Kommunaldirektør Jorid Midtlyng, rådgiver Mette Berntsen (sak 5/11)
Komiteleder Kenneth T. Kjelsnes
Komiteleder Kåre Georgsen

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 12.01. 2011.
Morten Ellefsen (FrP) pekte på at verbalt forslag nr. 25 og 26 har feil stemmetall.
Riktig tekst er:
Verbalt forslag nr. 25 fra H, KrF og V: Inntekstgradert foreldrebetaling ved kulturskolen,
fikk 3 stemmer (2 H, KrF) og falt.
Verbalt forslag nr. 26 fra H, KrF og V: Styrket administrasjon ved skolene, fikk 3 stemmer
(2 H, KrF) og falt.
Med disse rettelser ble protokoll fra 12. januar 2011 ble enstemmig vedtatt.
Aage Borrmann (Ap) tok opp spørsmål knyttet til saken om voksenopplæring og komiteens
behandling av den.

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt.
Aage Borrmann (Ap) meldte et spørsmål om rådgivning i grunnskolen.
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/11

Arkivsaksnr.
10/37359
TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I
VIDEREGÅENDE SKOLE

5/11

11/3274
PLAN FOR HABILITERINGSTJENESTER BARN OG UNGE 2010 - 2014

6/11

11/48
SØKNAD OM NYE STILLINGER TIL BARNEVERNTJENESTEN I 2011

7/11

10/45343
TIDLIG INNSATS GJENNOM SAMHANDLING HELSESTASJON OG
BARNEHAGE

8/11

10/44102
HØRINGSSVAR NOU 2010:8 MED FORSKERTRANG OG LEKELYST
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Sak 1/11
TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE
Behandling:
Morten Ellefsen (FrP) fremmet følgende forslag:
Tillegg til innstillingen:
Bystyret ber rådmannen om en egen sak om forslag til bedre oppfølging av kartleggingsprøver og
tidliginnsats, for å sikre grunnleggende ferdigheter.
Det bør vurderes å opprette en sentral ressurs med utviklingsveiledere, med ansvar for oppfølging og
veiledning av arbeidet med elever som ligger under bekymringsgrensene på kartleggingsprøvene.
Morten Ellefsen (FrP) fremmet følgende merknad:
1. I saksfremstillingen er høyt fravær og lavt karaktergjennomsnitt fremhevet som viktige
årsaker til frafall i videregående skole. En kan også se på høyt fravær og lavt
karaktergjennomsnitt som resultat av dårlig motivasjon og liten mestringsopplevelse.
Bystyret mener at tilstrekkelig grad av tilpasset undervisning er et av de viktigste tiltakene for
trivsel, motivasjon og mestringsopplevelse. Det er av avgjørende betydning at undervisningen
tilpasses elevenes faglige nivå, praktiske og akademiske anlegg, og ikke minst hvilke
læringsstiler som passer den enkelte elev.
2. Videre er det viktig at det stilles realistiske forventninger til elevene, slik at en ikke mister
læringstrykket.
Det bør vurderes på hvilken måte elevene i større grad gis mulighet for å komme med
systematiske tilbakemeldinger på hvordan de opplever opplæringen, og hvordan dette kan
inngå i skolens og kommunens kvalitetsutviklingsarbeid. Dette vil i hovedsak være aktuelt for
ungdomsskoletrinnet.
Hanne Moe Bjørnbet (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og Kenneth Torsmyr
Kjelsnes (SV):
1. Arbeid med årsaker til, og bekjempelse av fravær, og å gi elevene et godt grunnlag gjennom
grunnleggende ferdigheter skal være kommunens hovedbidrag for å bekjempe frafallet i
videregående skole.
2. Arbeidet med alternative læringsarenaer legges frem for bystyret som egen sak.
I den forbindelse vises det til sak 08/29279 utdannings- og yrkesrådgivning i grunnskolen.
”Rådmannen bes se på mulighetene for å tilby alternative opplæringsarenaer for elever som
er i faresonen for å falle fra i den videregående skole.
3. Som rådmannens pkt 3
4. Arbeidet med tett oppfølging av elever i risikosonen, og elever med stort fravær intensiveres.
5. Koblingen mellom samfunnsfagopplæringa og utdanningsvalg styrkes, og ses i sammenheng
med plan for yrkesorientering og arbeidskjennskap for 1. - 10. trinn.
6. Som rådmannens pkt 4.
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Hanne Moe Bjørnbet (AP) fremmet følgende merknad på vegne av Ap og Kenneth Torsmyr
Kjelsnes (SV):
1. Flere gutter enn jenter faller fra. Det må fokuseres særskilt på underliggende årsaker til dette.
2. Rådmannen bes være oppmerksom på om det er enkelte ungdomsskoler i Trondheim som har et
særlig høyt antall elever som faller fra når de kommer på videregående skole, slik at det kan
settes i verk eventuelt ekstraordinære forebyggende tiltak.
Arne Ivar Denstad (KrF) fremmet følgende forslag, tillegg til innstillingen:
Fravær og svake faglige resultater henger ofte sammen, og starter gjerne allerede i de allerede i de
aller første skoleårene. Elevene kommer for sent til skoledagen, mangler motivasjon og
konsentrasjon, og sakker akterut faglig. Det er viktig at skolen som organisasjon tidlig tar ansvar for
denne problemstillingen,
Bystyret ber om at rådmannen gjennom sine lederavtaler sikrer at:
- Skolen ledelse, teamene av voksne på de ulike nivå og trinn, sammen med kontaktlærer, har
en felles holdning til slike saker, og i felleskap bidra til at elever og familier får den støtte som
trengs for å få nødvendig struktur på skoleværdagen. Der det er nødvendig må helsesøster,
barnevern og eventuelle andre hjelpeinstanser trekkes inn for å sikre at hjelpen samordnes.
- Skolens pedagogiske ledelse tar ansvar for opplæring og bruk av assistenter og andre som
skal gi ekstra støtte tile elever med utvidet behov, og sikre at disse får ta del i den praktiske
og faglige koordineringen som skjer rundt elevene i møter på nivå og trinn.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad:
For å få mer tid til den enkelte elev og for å gjennomføre eksisterende tiltak mot frafall er det et
behov for å øke lærertettheten.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 fikk ingen stemmer og falt.
Fellesforslag fra Ap og SV pkt. 1 til 6 ble enstemmig vedtatt.
Ellefsens forslag fikk 2 stemmer (2 FrP) og falt.
Denstads forslag fikk 5 stemmer (KrF, 2 H, 2 FrP) og falt.
FrP, H, KrF, R sluttet seg til merknaden pkt 1 fra Ap og SV, som dermed ble en flertallsmerknad.
FrP, H, KrF sluttet seg til merknaden pkt 2 fra Ap og SV, som dermed ble en flertallsmerknad.
H, KrF, Ap, SV, R sluttet seg til merknaden pkt. 1 fra FrP, som dermed ble en flertallsmerknad.
H, KrF, Ap, SV sluttet seg til merknaden pkt. 2 fra FrP, som dermed ble en flertallsmerknad.
Merknaden fra R fikk ingen tilslutning og ble en mindretallsmerknad.
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
1. Arbeid med årsaker til, og bekjempelse av fravær, og å gi elevene et godt grunnlag gjennom
grunnleggende ferdigheter skal være kommunens hovedbidrag for å bekjempe frafallet i
videregående skole.
2. Arbeidet med alternative læringsarenaer legges frem for bystyret som egen sak.
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3.
4.
5.
6.

I den forbindelse vises det til sak 08/29279 utdannings- og yrkesrådgivning i grunnskolen.
”Rådmannen bes se på mulighetene for å tilby alternative opplæringsarenaer for elever som
er i faresonen for å falle fra i den videregående skole.
Bystyret ber om en egen sak om ungdomstrinnet.
Arbeidet med tett oppfølging av elever i risikosonen, og elever med stort fravær intensiveres.
Koblingen mellom samfunnsfagopplæringa og utdanningsvalg styrkes, og ses i sammenheng
med plan for yrkesorientering og arbeidskjennskap for 1. - 10. trinn.
Antall kommunale lærlingeplasser vurderes i arbeidet med kommunens økonomiplan.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, FrP, H, KrF, R:
Flere gutter enn jenter faller fra. Det må fokuseres særskilt på underliggende årsaker til dette.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, FrP, H, KrF:
Rådmannen bes være oppmerksom på om det er enkelte ungdomsskoler i Trondheim som har et
særlig høyt antall elever som faller fra når de kommer på videregående skole, slik at det kan
settes i verk eventuelt ekstraordinære forebyggende tiltak.
FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, SV, H, KrF, R:
I saksfremstillingen er høyt fravær og lavt karaktergjennomsnitt fremhevet som viktige årsaker til
frafall i videregående skole. En kan også se på høyt fravær og lavt karaktergjennomsnitt som
resultat av dårlig motivasjon og liten mestringsopplevelse.
Bystyret mener at tilstrekkelig grad av tilpasset undervisning er et av de viktigste tiltakene for
trivsel, motivasjon og mestringsopplevelse. Det er av avgjørende betydning at undervisningen
tilpasses elevenes faglige nivå, praktiske og akademiske anlegg, og ikke minst hvilke læringsstiler
som passer den enkelte elev.

FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, SV, H, KrF:
Videre er det viktig at det stilles realistiske forventninger til elevene, slik at en ikke mister
læringstrykket.
Det bør vurderes på hvilken måte elevene i større grad gis mulighet for å komme med
systematiske tilbakemeldinger på hvordan de opplever opplæringen, og hvordan dette kan inngå
i skolens og kommunens kvalitetsutviklingsarbeid. Dette vil i hovedsak være aktuelt for
ungdomsskoletrinnet.
Saksordfører: Jørgen Knapskog (Ap)
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Sak 5/11
PLAN FOR HABILITERINGSTJENESTER BARN OG UNGE 2010 - 2014
Behandling:
Mona Bjørn (R) fremmet følgende forslag:
Inn under periodemål 10
• Styrke bemanningen ved enhet for fysioterapi og enhet for ergoterapi i planperioden.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING
Bystyret vedtar plan for habiliteringstjenester for barn og unge 2010 - 2014.
Saksordfører: Monica Irene Vinje Fornes (Ap)

Sak 6/11
SØKNAD OM NYE STILLINGER TIL BARNEVERNTJENESTEN I 2011
Behandling:
Votering:
En enstemmig Oppvekstkomité tar saken til orientering.
VEDTAK:
Oppvekstkomiteen tar saken til orientering.

Sak 7/11
TIDLIG INNSATS GJENNOM SAMHANDLING HELSESTASJON OG BARNEHAGE
Behandling:
Votering:
En enstemmig Oppvekstkomité tar saken til orientering.
VEDTAK:
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Oppvekstkomiteen tar saken til orientering.

Sak 8/11
HØRINGSSVAR NOU 2010:8 MED FORSKERTRANG OG LEKELYST
Behandling:
Votering:
En enstemmig Oppvekstkomité tar saken til orientering.
VEDTAK:
Oppvekstkomiteen tar saken til orientering.

Eventuelt:
1. Aage Borrmann (Ap) viste til at han har blitt gjort kjent med varierende og noe uheldig
praksis når det gjelder videregående skolers mulighet til å presentere seg på ungdomsskolene.
Kommunaldirektøren opplyste om at det vil bli fulgt opp.
Videre etterlyste Borrmann svar på spørsmål fra sist angående Voll Gård.
Rådmannen opplyste om at det vil bli svart på.

Papirer delt ut i møte:
- Saksprotokoller i sakene 1/11 og 5/11

Møteslutt kl. 18.45

Kenneth T. Kjelsnes
Komiteleder
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Kåre Georgsen
Komitesekretær
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