Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for oppvekst

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
26.08.2021
Tidspunkt: 16:00 – 19:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Eldbjørg Broholm
Leder
Johannes Ludvik Håvik
Medlem
Tom Skare
Medlem

Representerer
AP
SP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Bjørn Jensen
Medlem
Dag Willmann
Nestleder

Representerer
AP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Bjørg Randi Brasøy
Bjørn Jensen
Geir Samdahl
Dag Willmann

Representerer
SV
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Gunn A. Røstad
Kommunalsjef Oppvekst
Bjørg Jacobsen
Rådgiver Oppvekst
Berit Folland
Enhetsleder Barne- og Familietjenesten
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 17.08.2021. Det fremkom ingen merknader.
Dokumenter i RS 2/21 og 3/21 ble ettersendt 26.08.2021.
Utvalget ba om orientering om temaet rus- og atferdsproblematikk i ungdomsmiljøet. Og at 1.
varaene innkalles til møtet dette kommer opp i. La også ungdomsundersøkelsen brukes som
underlag.

Orienteringer

Kapasitet i barnehagen
Det vises til gjennomgang i møtet i dag (se presentasjon) og til tidligere gjennomganger i
forhold til økt behov for barnehageplasser i kommunen. Kommunalsjefen legger fram to
forslag i forhold til å bygge kapasitet på barnehageområdet:
1. Utbygging ved Strand barnehage til en fireavdelings barnehage, samt tilpasninger i
forhold til personalet (personalrom, garderober og arbeidsplasser), utvide
kjøkkenarealet. Se vedlagte skisse.
2. Ny barnehage i aksen Sandstad – Fillan
Gjennomgang av tilstandsrapporter inkludert inneklima – status v/ Kolbjørn Ulvan
Skolebygget er slitent og vi står ovenfor omfattende arbeid. Hitra kommune har nå fått
tilstandsrapporter om Fillan skole fra flere faggrener.
Mulighetsstudie forventer vi å få et utkast i slutten av september/begynnelsen av
oktober. Det er her bestilt utredning av mulig 3. etasje over personalfløyen. Arkitekt er bedt
om å tegne en mulig løsning som ivaretar skolens behov.
Påsken 2021 ble det oppdaget store forekomster av muggsopp i taket på
personalfløyens 2. etasje. Vi fikk i løpet av våren tilbakemeldinger fra brukerne av bygget om at
luftkvaliteten var dårlig. Det ble derfor tatt prøver av støv for å se på forekomst av muggsopp
inne i skolebyggene. Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll gjorde følgende anbefalinger og
sammendrag:
Som det kommer frem over, så der det avdekket betydelige mikrobiell skader i taket på
administrasjonsavdelingen. Det er også synlige tegn på fuktinntregning/lekkasjer flere
steder i bygget, samt sterk avvikende lukt og synlig mikrobiell påvekst på marken i
kjelleren. Dette er skader som må saneres og tiltak iverksettes for å stanse videre
utvikling av muggsopp og fuktrelaterte skader.
Øvrige tegn på frukt og vanninntregning må undersøkes nærmere, samt at det
anbefales videre kontroll med strategisk prøvetagning for å få oversikt over det totale
skadeomfanget i bygget, og kvaliteten på inneklimaet.
Som strakstiltak må det etableres undertrykk i skadeområdet i administrasjonsbygget,
samt at man må bygge sluser for å hindre videre spredning av muggsopp sporer og
partikler til øvrige deler av bygget. Når dette er gjort, så må man utføre en god støvtørk
og rengjøring av de nærmeste arealer.
Det har nå blitt utført omfattende arbeid med strakstiltak for å sikre de delene av skolebygget
som er i bruk. Det er utført grundige analyser av de delene av skolebygget som er i bruk, og det
er ikke anbefalt stenging av noen arealer. Arbeidet er enda ikke ferdigstilt og vi vil få en
omfattende rapport i løpet av neste uke.
Hittil er det igangsatt følgende tiltak:
 Sluse/forsegle 2. etasjen av personalfløyen.
 Ekstra støvtørking i tilstøtende områder.
 Etablering av undertrykksventilasjon i 2. etasje.
 Nye grundige undersøkelser
 Fortløpende dialog i forhold til anbefalte tiltak.
Et veldig grovt anslag på kostnaden ved å sette skolebygget i en rimelig stand ligger på rundt
40 killioner kroner. Dette kan også endre seg når den endelige muggsoppanalysen kommer.
Det skal komme tilstandsrapporter på de andre skolebyggene i kommunen også. Det
var opprinnelig planlagt at tilstandsrapporter for alle kommunens skolebygg skulle være klare

til denne sommeren. Dette ble utsatt da vi begynte på Fillan skolen og det ble avdekket et stort
behov for utredninger. Vi begynner nå fremover med tilstandsrapportene på de resterende
skolebyggene.
Oversendelsesforslag RO – status v/ Kommunalsjef Oppvekst, Gunn A. Røstad
I protokollen fra kommunestyrets behandling står det følgende i vedtaket punkt 4:
«Hitra kommunestyre bevilger av kr 500 000,- til rammeområde 2 til å dekke behov som er
knyttet til et særskilt utfordringsbile i skolene i Hitra kommune jf Oversendelsesforslaget
fremmet av representant Jann O. Krangnes (R).
Videre står det protokollen for formannskapets behandling: Kommunestyret vedtar å sende
forslaget som oversendelsesforslag til utvalg oppvekst.
I saksprotokoll fra formannskapet den 15.06.21 står følgende:
«Stillingene lyses ut så hurtig som mulig og lønnsutgifter blir for resten av året betalt over
posten ubundne fondsmidler. Stillingene vil i sin helhet bli innarbeidet i budsjettet fra og med
neste år.
Stillingene ble derfor lyst ut med søknadsfrist den 04.08.21. Det var 14 søkere på stillingene og
innstilling ble foretatt den 15.08.21.
Utvalget ber om at en av stillingene legges spesifikt til Fillan skole. Det er viktig at stillingene
blir merkbare for elever og ansatte.
Skolestart høsten 2021
Rektorene og styrerne gir tilbakemelding om en oppstart preget av glede, ro og stor trivsel. Å
åpne på grønt nivå oppleves som en stor frihet både for voksne og barn/elever. De fysiske
stengslene er mindre synlige og fellesskapet kan igjen få rom.
Tilsettinger i barnehagene:
- 8 pedagogiske ledere/barnehagelærere
- 6 fagarbeidere
Det er 3 pedagogiske ledere uten godkjent utdanning
Tilsettinger i skolen:
- 11 lærere
- 4 fagarbeidere
Alle har godkjent utdanning
Skoleskyss:
Det har vært store utfordringer knyttet til skoleskyssordningen spesielt når det gjelder taxi –
ordningen. Skolene har kontakt med ATB og drosjeselskap om enkeltsituasjoner.
Saksliste
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Lukket

Saker til behandling
PS 24/21 Sommerskole 2021
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 26.08.2021
Behandling:
Bjørg Jacobsen orienterte utvalget:
Utdanningsdirektoratet bevilget våren 2021 500 millioner kroner til «tilskudd til nye og
utvidede sommerskoletilbud i forbindelse med koronapandemien». Hitra kommune brukte
midlene de fikk fra dette til sommerskole.
Tilbudet gikk til alle ellever i Hitra kommune sine grunnskoler. Alle skulle kunne delta ut
fra sine egne forutsetninger, og ingen skulle ekskluderes. Det ble dermed arrangert skyss hver
dag fra alle skolene og oppvekstsentrene i Hitra kommune.
Det ble inngått samarbeid med Hitra gardsmat, DalPro, Kystmuseet, Hitra bibliotek og
Frøya/Hitra padleklubb om aktiviteter elevene kunne melde seg på. Vi arrangerte også en del
aktiviteter i egen regi. Elevene valgte selv hva de skulle delta på. Hitra Frivilligsentral lagde over
600 matpakker.
I følge vårt foreløpige regnskap så har vi brukt ca. 450.000,- kr på Sommerskolen. Dette
tilsvarer 450.000,- kr vi fikk ifra utdanningsdirektoratet. Utgiftene fordeler seg slik:
 130.000,- kr Transport
 100.000,- kr Utgifter til aktiviteter
 190.000,- kr Lønnsutgifter
 30.000,- kr Mat/frukt
I løpet av sommerskolen ble elevene godt kjent med kommunen de bor i. Unge jobbsøkere fra
både Hitra og resten av landet ble kjent med Hitra. Hitterske studenter fikk mulighet til å jobbe
«hjemme» i sommerferien. Næringslivsaktører fikk mulighet til å vise seg fram for fremtidige
arbeidstakere og innbyggere. Det var et godt tilbud til elevene i Hitra mens skolene var stengt
for sommerferien.
Utvalget applauderte tiltaket og ønsker å se på muligheten for å fortsette med Sommerskole
også til neste sommer.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 25/21 Sommer-SFO
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 26.08.2021
Behandling:
Bjørg Jacobsen orienterte for utvalget:
Deltakelsen var som følger:
 Uke 25 – 11 barn.
 Uke 26 – 7 barn.
 Uke 27 – 5 barn.
 Uke 28 – 5 barn.
 Uke 29 – 0 barn.
 Uke 30 – 3 barn.
 Uke 31 – 6 barn.
Til sammen var det 984,5 påmeldte timer. Lønnskostnadene er estimert til kr 96.000,- for å
bemanne Sommer SFO denne sommeren.
Utvalget ba om å få mer informasjon om hvorfor foreldre valgte å ha, eller ikke ha, barn i
Sommer-SFO.
Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Det utarbeides et forslag til aktivitetstilbud for barn i SFO alder i forbindelse med
budsjett 2022.
Innstilling:
1. Saken tas til orientering.
2. Det utarbeides et forslag til aktivitetstilbud for barn i SFO alder i forbindelse med
budsjett 2022.

PS 26/21 Etablering av Barn- og familietjeneste
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 26.08.2021
Behandling:
Berit Folland Orienterte utvalget:
Barne- og Familietjenesten (BFT) ble etablert som følge av vedtak i kommunestyret november
2018. Nasjonale føringer for etableringen av BFT i Hitra kommune er Oppvekstreformen og
Kompetanseløftet. Oppvekstreformen handler i grove trekk om å overføre en del
ansvarsområder fra stat til kommune og blir gjeldende fra 01.01.2022. Denne reformen skal
styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlige innsats, samt heve den lokale
kompetansen. Den skal gi mer tverrfaglig samhandling. Og Oppvekstreformen er en økonomisk
reform som gir kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet.
Kompetanseløftet skal gi alle som jobber med barn og elever økt kompetanse. Dette
skal sikre inkludering og tilrettelegging, og bidra til økt samhandling på tvers av yrkesgruppen,
og dette skal være basert på kompetanseutvikling i samarbeid med høyskoler og universitet.
Kompetanseløftet er for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehage og skole.
Lokalt i Hitra kommune gitt føringer i form av deres arbeid for å gi barn, unge og
familier riktig hjelp til riktig tid der de bor. Hitra kommune barne- og familietjeneste ble
opprettet som egen enhet 01.08.2021 med følgende intensjoner:
 Unngå store hjelpebehov og redusert livskvalitet nå og senere i livet
 Kompetansehevingsprogrammet «Rett hjelp tidlig» i samarbeid med Øyvind Kvello.
Dette gjelder barnehage, helsestasjon m/familieteamet, PPT, barnevern og skole
(spesielt overgang fra barnehage)
 Etablering av en strategi for forebygging og tverrfaglig samarbeid innad i BFT i
samarbeid med barnehager, skoler og frivillig sektor
 BFT utarbeide utviklingsplan / strategi for BV/PPT/Helsestasjon/familieteam/SLT
 Alle prosjekter og kompetansehevingsprogram skal være med i planen, Barnelos,
ungdomslos, «Rett hjelp tidlig» BTI, stafettloggen/handlingsveilederen, familieråd osv….
Barne- og familietjenesten omfatter avdelingene barnevern – 7,5 årsverk, PPT – 7 årsverk og
helstestasjonen med familietjeneste og SLT (samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende
tiltak) – 11,4 årsverk. Enhetsleder møter med avdelingslederne ukentlig.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Innstilling:
Saken tas til orientering.

PS 27/21 Godkjenning av protokoll fra møtet
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 26.08.2021
Behandling:
Møtesekretær leste opp protokollen.
Det fremkom ingen merknader.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

Referatsaker
RS 2/21 Økonomirapport 1. halvår 2021
RS 3/21 Kommunebarometeret 2021

