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Kommunalsjef RO2 – Oppvekst / Protokollfører
Enhetsleder drift
Styrer ved Fillan barnehage

Innkalling var utsendt 20.04.2020. Det fremkom ingen merknader.
Orienteringer
•
Friluftsbarnehagen, se vedlegg
•
Barnehageopptak 2020, se vedlegg
•
Åpning av barnehager og skoler
- Bedre orientering underveis til Utvalg for oppvekst f.eks ukes info
- Arbeidsbelastningen for ansatte har vært stor og utvalget gir ros for
arbeidsinnsatsen, spesielt i forhold til digital undervisning
•
Oppfølgingsordning i regi av Udir, se vedlegg
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Saker til behandling
PS 2/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.02.2020
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 27.04.2020
Behandling:
Merknad fraTom Skare (FRP)
Vedr. ordensreglement for hitraskolen og saksbehandling
I møtet ble det orientert fra kommunalsjef oppvekst at ledelsen ved skolene ønsket å foreslå
endringer av § 5 og § 7 «Bruk av hodeplagg inne er ikke tillatt, med unntak av religiøse plagg
som ikke dekker ansiktet» endres til «Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg»
I diskusjonen til orienteringssaken kom det fram at det var ulike oppfatninger av dette i
utvalget og at hvis det var slik at rektorene/oppvekstsjef ønsket å endre slik at bruk av
hodeplagg inne med unntak av hijab så måtte det lages saksutredning og legges frem egen sak
på neste møte i utvalg oppvekst med begrunnelse og saksutredning for dette slik at utvalget
kunne votere og fatte endelig vedtak.
Den 19/2 – 2020 sendes det ut brev til rektorene i hitraskolen fra kommunalsjef oppvekst, der
det ser ut til å fremkomme at UO allerede har fattet vedtak med forslag til endringer i § 5 og §
7: «Bruk av hodeplagg inne er ikke tillatt, med unntak av hijab». Utvalget besluttet å
oversende nytt forslag til høring i Samarbeidsutvalgene ved skolene.
Dette stemmer ikke. Utvalget har ikke besluttet enighet om dette, noe som klart kom fram fra
undertegnede også, men hele utvalget ba om at saken først legges fram for utvalget med
saksnummer og saksutredning med forslag fra kommunalsjefen på endringer før utvalget gjør
endelig vedtak og påfølgende høringsrunde til skolene.
Bakgrunnen for ønske av endringer av ordensreglement gjort i forrige oppvekstkomite var
ifølge kommunalsjef oppvekst begrunnet i at rektorkollegiet ønsket dette.
Utvalg oppvekst ba om at alle saker som det ønskes vedtak om legges fram med egne
saksnummer og saksutredning i stedet for å legges opp som orienteringssaker. Denne saken
har ikke vært formelt behandlet og gjort vedtak på, men kun diskutert på forhånd før
saksutredning skulle komme.
Vedtak:
Protokoll fra møtet den 11.02.2020 godkjennes med merknad.
Enstemmig.
PS 3/20 Fillan friluftsbarnehage
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 27.04.2020
Behandling:
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til tilleggspkt.:
2. Friluftsbarnehagen skal være ferdigstilt medio august 2020 - oppstart barnehageåret
2020/2021.
3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av
barnehagetilbudet med ny barnehage i Fillan jf. Barnehage- og skolebruksplanen, i
kommunal eller privat regi.

Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til nye punkt. 2 og 3 fremmet i
møtet, enstemmig tilrådd.
Tilrådning:
1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en
friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage.
a. De økonomiske rammene settes til kr 1.500.000 inkl. mva.
b. Finansieres med kr 1.200.000 i lånemidler og kr 300.000 i momskompensasjon.
c. Alternativ 1 gir en besparelse rente- og avdragsutgifter i forhold til gjeldende
handlings- og økonomiplan med kr 69.000 pr. år.
2. Friluftsbarnehagen skal være ferdigstilt medio august 2020 - oppstart barnehageåret
2020/2021.
3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av
barnehagetilbudet med ny barnehage i Fillan jf. Barnehage- og skolebruksplanen, i
kommunal eller privat regi.
Enstemmig.
Innstilling:
2. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en
friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage.
a. De økonomiske rammene settes til kr 1.500.000 inkl. mva.
b. Finansieres med kr 1.200.000 i lånemidler og kr 300.000 i momskompensasjon.
c. Alternativ 1 gir en besparelse rente- og avdragsutgifter i forhold til gjeldende
handlings- og økonomiplan med kr 69.000 pr. år.
PS 4/20 Ordensregler for skolene i Hitra kommune
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 27.04.2020
Behandling:
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til nytt strekpunkt i §5.0:
Bruk av hodeplagg inne
Følgende setning i kommunedirektørens innstilling:
§ 5.0 pkt. 2 endres til: «Yte god arbeidsinnsats i alle timer og i alle fag» ble vedtatt av
oppvekstkomiteen i forrige periode, strykes.
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling vedtatt med 4 stemmer for og en mot, avgitt
av Tom Skare (FRP)
Vedtak:
Ordensreglene som foreligger godkjennes som vedlagt med følgende endringer:
§7.7
§5.0

Bruk av ansiktsdekkende plagg utgår.
Siste strekpunkt: «Bruk av hodeplagg inne, med unntak av religiøse plagg som ikke
dekker ansikt» utgår.

Ordensreglene gjøres gjeldende fra 01.05.20
Innstilling:
Ordensreglene som foreligger godkjennes som vedlagt med følgende endringer:
§7.7
§5.0
§5.0

Bruk av ansiktsdekkende plagg utgår.
Pkt 2 endres til: «Yte god arbeidsinnsats i alle timer og i alle fag».
Siste strekpunkt: «Bruk av hodeplagg inne, med unntak av religiøse plagg som ikke
dekker ansikt» utgår.

Ordensreglene gjøres gjeldende fra 01.05.20
PS 5/20 Klage skoleplass - ny behandling
PS 6/20 Godkjenning av protokoll for møtet den 27.04.2020
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 27.04.2020
Behandling:
Vedtak:
Protokoll fra møtet i dag, den 27.04.2020, godkjennes som framlagt.
Enstemmig.

