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Behandling:
Frank Jenssen (H) fremmet følgende merknad pva H:
Merknadsstillerne mener det må tilrettelegges for at alle skoler i Trondheim skal kunne ha en positiv
faglig og trivselsrettet utvikling, og at det er bystyrets ansvar å legge til rette for at alle som har sitt
virke i skolen gis mulighet til å bidra til dette.
Hilde Opoku (SV) fremmet følgende merknad pva SV (endring av merknaden fra H):
Merknadsstillerne mener det må tilrettelegges for at alle skoler i Trondheim skal kunne ha en positiv
faglig og trivselsrettet utvikling, og at forskjellene mellom skolene skal utjamnes. Det er bystyrets
ansvar å legge til rette for at alle som har sitt virke i skolen gis mulighet til å bidra til dette.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo Ap, SV, MDG, H:
Rådmannens tilleggsnotat til tilstandsrapporten for Trondheimsskolen, viser at vi har en betydelig
utfordring med uønsket uro. Uønsket uro svekker læringsmiljø, stjeler konsentrasjon og reduserer
læringsutbyttet for våre elever
Bystyret ber Rådmannen forplikte samtlige skoler til å legge strategier for å redusere uønsket uro.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, MDG:
Bystyret ser positivt på at antall tilfeller av mobbing i Trondheimskolen ligger relativt lavt.
Det er imidlertid sterkt bekymringsverdig at vi i enkelte aldersgrupper ser en økning i antall
mobbetilfeller, til tross for at det er satt inn en betydelig innsats de siste årene.
Bystyret understreker at det skal være nulltoleranse mot mobbing i Trondheimsskolen, og ber
rådmannen sterkt forplikte rektorene til å etterfølge 9A i opplæringsloven.
Odd Anders With (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF (tillegg til merknaden fra Ap mfl):
Nulltoleranse for mobbing gjelder også lærerne. Avdekking av dette må følges opp.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Bjørnbets forslag ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, KrF, Sp, V, RV sluttet seg til merknaden fra Ap m fl
Ap, H, SV, FrP, Sp, V, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF.
FrP, KrF, V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra H, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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Ap, Sp, RV, MDG sluttet seg til merknaden fra SV.
Flertallsmerknaden fra oppvekstkomiteen ble ansett innarbeidet i vedtak.
VEDTAK:
Bystyret tar tilstandsrapporten til orientering.
Rådmannens tilleggsnotat til tilstandsrapporten for Trondheimsskolen, viser at vi har en betydelig
utfordring med uønsket uro. Uønsket uro svekker læringsmiljø, stjeler konsentrasjon og reduserer
læringsutbyttet for våre elever
Bystyret ber Rådmannen forplikte samtlige skoler til å legge strategier for å redusere uønsket uro.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, MDG, H, FrP, KrF, Sp, V, RV:
Bystyret ser positivt på at antall tilfeller av mobbing i Trondheimskolen ligger relativt lavt.
Det er imidlertid sterkt bekymringsverdig at vi i enkelte aldersgrupper ser en økning i antall
mobbetilfeller, til tross for at det er satt inn en betydelig innsats de siste årene.
Bystyret understreker at det skal være nulltoleranse mot mobbing i Trondheimsskolen, og ber
rådmannen sterkt forplikte rektorene til å etterfølge 9A i opplæringsloven.
Nulltoleranse for mobbing gjelder også lærerne. Avdekking av dette må følges opp.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, RV, MDG:
Merknadsstillerne mener det må tilrettelegges for at alle skoler i Trondheim skal kunne ha en positiv
faglig og trivselsrettet utvikling, og at forskjellene mellom skolene skal utjamnes. Det er bystyrets
ansvar å legge til rette for at alle som har sitt virke i skolen gis mulighet til å bidra til dette.
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