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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 22.08.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 10:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rita Solberg Leder SPA 
Lars N. Nilsen Marakat Medlem MDG 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Kine Monsen MEDL UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lisa Katrine Mo Medlem AP 
Magne Monsen Nestleder KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ellen M. Lindvall Sekretær 

 
 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 

 
 
Rita Solberg (s.)    Lars N. Nilsen Marakat (s.)  
 
Jens A. Butter Simonsen (s.)   Kine Monsen (s.)  

  



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 29/19 Rutiner for bekymringsfullt fravær i skolen  2015/664 
PS 30/19 Arbeid med tilpasset opplæring, 

spesialundervisning og særskilt språkopplæring - 
retningslinjer og rutiner 

 2018/318 

PS 31/19 Ekstern barnehage- og skolevurdering mai 2019  2018/318 
 
 
 
Orienteringssaker fra oppvekst: 

 Fossen barnehage og plan for å innfri kommunestyrevedtak fra 24.6.2019 
 Barneverntjenesten 
 Økonomi 

 
Vedtak, Orienteringssaker: Sakene tas til orientering. 
 
 
 
Protokollføringer: 

 HOO ber om at det startes et arbeid med en plan for rusforebyggende arbeid blant barn 
og unge.  
Planen må prioriteres høyt. 

 
 HOO etterlyse en sak om innholdet/aktivitet i fritidsklubbene i Kåfjord kommune. 

 
 
 
 
Møteslutt: 10:30 
  



 

PS 29/19 Rutiner for bekymringsfullt fravær i skolen 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 22.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rutiner for hvordan høyt skolefravær skal håndteres vedtas slik de foreligger. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Rutiner for hvordan høyt skolefravær skal håndteres vedtas slik de foreligger. 
 

 

PS 30/19 Arbeid med tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring  - retningslinjer og rutiner 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 22.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Retningslinjer og rutiner for arbeid med tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring vedtas slik de foreligger. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Retningslinjer og rutiner for arbeid med tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring vedtas slik de foreligger. 
 

 

PS 31/19 Ekstern barnehage- og skolevurdering mai 2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 22.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
HOO tar saken til orientering og ber om redegjørelse til hvert møte om hvordan arbeidet med 
utviklingsplanene i barnehagene og skolene går. Barnehagene og skolene viderefører arbeidet 
som er satt i gang. 
Barnehageeier/ skoleeier støtter en søknad om tilskudd til en ressursperson som bidrar til å 
prøve ut tiltak for en mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. 
 

Rådmannens innstilling 
HOO tar saken til orientering og ber om jevnlig redegjørelse om hvordan arbeidet med 
utviklingsplanene i barnehagene og skolene går. Barnehagene og skolene viderefører arbeidet 
som er satt i gang. 
Barnehageeier/skoleeier støtter en søknad om tilskudd til en ressursperson som bidrar til å prøve 
ut tiltak for en mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. 
 


