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Behandling:
Jon Steinar Gudmundsson (H) foreslo nytt punkt nr.1:
Bystyret er bekymret for at 11 av 53 skoler i Trondheim ikke oppfyller kravet om skoledagens
lengde.
Morten Kokaas (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Bystyret viser til funn i revisjonsrapporten som viser at flere skoler ligger etter kravet om antall årlige
kroppsøvingstimer og daglig fysisk aktivitet. Kroppsøving er i de fleste barnetrinnene satt på elevenes
timeplan tilsvarende 70-80 prosent av årstimekravet. Deler av kroppsøvingsfaget legges til
aktivitetsdager, uteskole med mer. Bystyret vil understreke viktigheten av at dette vises gjennom
årsplaner og timeplaner slik at skolene oppfyller kravene.
Bystyret merker seg at skolene er oppfordret til å prøve ut ulike ordninger med tilbud om skolemat
og at revisjonsrapporten viser til at cirka halvparten av skolene tilbyr skolemat.
Bystyret merker seg at rektorene sier at den største hindringen i forhold til kroppsøving og det å
kunne tilby skolemat er mangel på økonomi og egnede arealer. Bystyret viser til at Trondheim
kommune står ovenfor store økonomiske utfordringer og er derfor bekymret over om kommunen vil
klare å gjennomføre en forbedring på ovennevnte områder.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Gudmundssons forslag fikk 14 stemmer (13H, 1PP) og falt.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.
3.

Bystyret ber rådmannen sørge for at alle skoler i Trondheim kommune oppfyller kravene til
skoledagens lengde i henhold til bystyrets vedtak.
Bystyret er positiv til at de fleste av skolene som tilbyr skolemåltid oppfyller kravene som er stilt,
men ber samtidig rådmannen sørge for at alle skoler setter av god tid til skolemåltidet.
Bystyret ber at rådmannen konkretiserer hvilke krav og forventninger som skal gjelde for fysisk
aktivitet i skolen, både i forhold kroppsøving og fysisk aktiviteter utover kroppsøvingsfaget.
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4.
5.
6.

Bystyret ber rådmannen vurdere om veiledningen og støtten som gis til skolene i forbindelse med
skolemåltidet og fysisk aktivitet er praktisk nok og tilpasset skolenes behov.
Bystyret ber rådmannen komme med en tilbakemelding til formannskapet innen august 2009 i
forhold til de områdene som er påpekt i vedtakets punkter 1-4.
For øvrig tar bystyret rapporten til orientering.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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