Trysil kommune
MØTEINNKALLING

Utvalg:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Dato:

13.03.2018

Møtested:

Trysil rådhus, Kommunestyresalen

Tidspunkt:

09:00

Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,
tlf 62 45 77 00, servicetorg@trysil.kommune.no.
Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall.
Program
Kl. 9: Befaring på Trysil ungdomsskole – behov for rehabilitering
Kl. 10: Læringsverkstedet presenterer sine muligheter for å bygge flere avdelinger
Kl. 10.45: Kaffe og noe å bite i
Kl. 11: Politiske saker
Orienteringssaker:

Kommunalsjefen orienterer

Status ny barnehage- og kulturskoleløsning i sentrum

Status barnehageplasser / søknader / barnehagegarantien
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SAKSLISTE:
Saksnr Innhold
PS 18/9 Referatsaker
RS 18/13 Protokoll fra møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur
6.2.2018
PS 18/10 Skoleruta for Trysil kommune skoleåret 2018/2019
PS 18/11 Mandat til å utrede ny organisering av
undervisningstilbudet på småskoletrinnet
PS 18/12 Bruk av Trysilbokfondet til å støtte bokutgivelsen DIKT
OG PROSA

Underskrift leder:
----------------------
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PS 18/9 Referatsaker

RS 18/13 Protokoll fra møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur
6.2.2018
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Saksframlegg

Trysil kommune

Dato:
Referanse:
Arkiv:
Vår saksbehandler:

01.03.2018
4384/2018
B06
Roar Vingelsgaard

Skoleruta for Trysil kommune skoleåret 2018/2019
Saksnr
18/10

Utvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møtedato
13.03.2018

Saksdokumenter vedlagt:
Forslag til skolerute for Trysil kommune 2018/2019
Øvrige saksdokumenter:
Rådmannens innstilling:
Trysil kommune vedtar skoleruta for skoleåret 2018/2019 som foreslått av Fylkesmannen i Hedmark.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)
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Bakgrunn
Som tidligere år har kommunen fått forslag til felles skolerute i Hedmark fra Fylkesmannen i Hedmark og
KS Hedmark/Oppland.

Vurdering
Forslaget har vært drøftet i rektorgruppa. Vi ser det som nødvendig å følge oppsatt rute fordi det skal
samsvare med skoleskysstilbudet og regionale fellestiltak.
Ut fra en helhetsvurdering innstiller derfor rådmannen på at skoleruta for 2018/2019 blir som foreslått av
Fylkesmannen i Hedmark. Dette også fordi dette bidrar til en bedre samordning regionalt.
Planleggingsdagene vil bli organisert etter drøfting med organisasjonene.

Konklusjon
Trysil kommune vedtar skolerute for skoleåret 2018/2019 som foreslått av Fylkesmannen i Hedmark.
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Saksframlegg

Trysil kommune

Dato:
Referanse:
Arkiv:
Vår saksbehandler:

01.03.2018
4447/2018
B10
Roar Vingelsgaard

Mandat til å utrede ny organisering av undervisningstilbudet på
småskoletrinnet
Saksnr
18/11

Utvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møtedato
13.03.2018

Saksdokumenter vedlagt:
Øvrige saksdokumenter:
Rådmannens innstilling:
Rådmann gis mandat til å utrede følgende løsninger for organisering av undervisningstilbudet på
småskoletrinnet:
1. Utrede en mindre endring der 1. trinn går fire dager hver uke og 4. trinn fem dager hver uke. Det
skal utredes hvordan en slik modell kan organiseres på de ulike skolene og kostnader som følge
av en evt. nyordning.
2. Utrede en femdagersskole for småtrinnet. Det skal utredes hvordan en slik modell kan
organiseres på de ulike skolene og kostnader som følge av en evt. nyordning.
3. Saken legges fram til politisk behandling på neste møte i hovedutvalget.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)
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Bakgrunn
I dag har 1. trinn 21 timer undervisning hver uke fordelt på henholdsvis tre og fire skoledager. 2. og 3.
trinn går 24 timer fordelt på fire dager og 4. trinn går 27 timer fordelt på fire eller fem dager. Dette er en
gammel modell i Trysil og sterkt knyttet til skoleskyss. Modellen var også knyttet til at det ikke var SFOtilbud på skolene. I de aller fleste kommuner i Norge går elevene på småtrinnet fem dager.

Vurdering
Dagens løsning er en dårlig pedagogisk løsning. Våre elever får sin begynneropplæring fordelt på tre
eller fire dager i stedet for fem. I tillegg er en stor del av disse timene på siste delen av dagen da alle
elever uavhengig av alder er mindre mottagelig for læringsaktiviteter som basisfagene krever. Vi ser
også at vi samlet sett gjør det for dårlig på nasjonale prøver på 5. trinn. Resultatene her skal vise
hvordan vi har jobbet de første fire årene. Det kan synes som at våre elever får for lite læringstrykk
samlet på småtrinnet, og ikke minst på 3. og 4. trinn der man er avhengig av en god progresjon.
All forskning sier at tidlig innsats er viktig.
Hvis man fordeler undervisningen på flere dager får man mer jevnlig oppfølging fra lærerne, man får en
bedre arbeidsdag, og vi tenker en modell der også skoledagen har mer variasjon, mer utetid og fysisk
aktivitet.
Med en modell med fem undervisningsdager vil elevene ha fra fire til seks skoletimer hver dag. Man kan
som hovedmodell legge basisfag de første tre timene og legge de andre fagene etter mat. Når
undervisningstiden er over, kan man gå over til SFO eller få tilbud om leksehjelp/ fysisk aktivitet fram til
skoledagen er over og bussene går. Fram til ordinær skoledag er over må dette være et gratistilbud.
Dette skal i utgangspunktet bemannes med de elevveilederne / ansatte på SFO som vi har i dag. Vi ser
det som spennende å utvikle en modell som er tilpasset det vi har lagt vekt på i vår oppvekstmodell
Onga i Trysil.
Hvis vi gjør dette, vil vi også fange opp de elevene som får for lite språktrening og sosial
trening/tilhørighet fordi de har et begrenset tilbud de dagene det ikke er skole.
Vi ser at Trysil kommune vil få høyere skyssutgifter ved å legge om til femdagersskole. Basert på
erfaringstall kan dette kan dreie seg om ca. 500 000 kroner pr år, men dette må vi beregne nøyaktig.
Vi må utrede modeller for bruk av det personalet vi har, og før vi har gjort det er det umulig å si om det
blir en vesentlig kostnad ved å innføre hele modellen.

Konklusjon
Vi ønsker å utrede og vurdere et slikt helhetlig tilbud med de økonomiske konsekvensene det får. Når
dette er gjort, vil det mest naturlige være å begynne med å utvide antall skoledager fra 3,5 til 4 på 1. trinn
og fra 4,5 til 5 på 4. trinn. Dette vil rådmann komme tilbake til etter at utredningen er gjort.
Rådmann ønsker å få mandat til å utrede følgene løsninger for organisering av undervisningstilbudet på
småskole trinnet:
1. Utrede en mindre endring der 1. trinn går fire dager hver uke og 4. trinn 5 dager hver uke. Det
skal utredes hvordan en slik modell kan organiseres på de ulike skolene og kostnader som følge
av en evt. nyordning.
2. Utrede en femdagersskole for småskoletrinnet. Det skal utredes hvordan en slik modell kan
organiseres på de ulike skolene og kostnader som følge av en evt. nyordning.
3. Saken legges fram til politisk behandling på neste møte i hovedutvalget.
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Saksframlegg

Trysil kommune

Dato:
Referanse:
Arkiv:
Vår saksbehandler:

02.03.2018
4491/2018
223
Roar Vingelsgaard

Bruk av Trysilbokfondet til å støtte bokutgivelsen DIKT OG PROSA
Saksnr
18/12

Utvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møtedato
13.03.2018

Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
1 Søknad om støtte til bokutgivelse
Øvrige saksdokumenter:
Rådmannens innstilling:
Rådmannen innstiller på å tildele 8 000 kroner fra Trysilbokfondet (konto: 25699105) til bokprosjektet
DIKT OG PROSA.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)
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Bakgrunn
Trysil kommune har mottatt søknad fra Inger og Einar Røberg om støtte på 10 000 kroner til utgivelse av
boka DIKT OG PROSA. Boka gis ut i mars 2018. Søknaden er vedlagt.

Vurdering
Trysil kommune anser denne boka som en viktig dokumentasjon i Trysils kulturhistorie. 90 år gamle
Einar Røberg har i lang tid vært en betydelig kunstner i Trysil. Hans tegninger, malerier og keramikk har
gledet mange. Trysil kommune eier flere av Røbergs verker. Boka DIKT OG PROSA er rikt illustrert med
fotografier av disse verkene. I denne boka møter vi også forfatteren Einar Røberg. Gjennom dikt og
prosatekster får vi oppleve multikunstnerens betraktninger.
Det innstilles på å tildele 8 000 kroner fra Trysilbokfondet til støtte av utgivelsen av boka. Familien har
gitt ut DIKT OG PROSA på egenhånd. Det er kostbart å trykke bøker i så små opplag, og det er viktig at
familien har mulighet til å trykke opp flere eksemplarer når det første opplaget er solgt ut.
Etter at søknaden ble skrevet har familien bestemt seg for å trykke opp 100 eksemplarer til. En støtte på
8 000 kroner vil dermed utgjøre en delfinansiering på ca. 10 % av utgiftene.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på å tildele 8 000 kroner fra Trysilbokfondet (konto: 25699105) til bokprosjektet
DIKT OG PROSA.
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Einar Røberg

Ønseth, 04.02 2018

Nord-Dahlsvegen 27
2427 Plassen

Til
Trysil kommune/ Kulturavdelingen

Søknad om støtte til bokutgivelse.
Våren 2017 bestemte Einar seg for å samle dikt og småstykker som han gjennom mange år har
skrevet. Dette var noe vi i familien lenge hadde ønsket at han skulle gjøre, da vi syntes det var såpass
verdifullt stoff at vi gjerne ville bevare det for ettertiden.
Med god hjelp av våre døtre klarte vi etter hvert å få renskrevet og samlet stoffet. Høsten 2017 la vi
innholdet i en ringperm, og dro til Harald og Leikny på Eggen Media for å få en vurdering, med tanke
på å lage en bok av det. Der ble vi møtt av stor velvilje, og de kunne hjelpe oss med prosjektet. Et
godt samarbeid startet, og Leikny har hatt hovedansvaret for å sy sammen boka. Den består av dikt,
prosastykker og illustrasjoner. I januar 2018 var stoffet klart for trykking. Nå venter i spenning på å se
det endelige resultat, innen midten av februar.
Men å gi ut ei bok er ikke gratis. Vi bestemte oss likevel for å gjennomføre dette, da ei bok med tekst
og illustrasjoner, laget av Einar, har stor verdi for oss i familien.
I håp om at andre kanskje også vil kjøpe boka, trykkes det foreløpig 100 eksemplar, med mulighet til
å trykke 100 eks til, skulle det bli behov for det.
I den forbindelse tillater vi oss å søke Trysil kommune om 10.000 kr i kulturmidler til dette
prosjektet.
Boka har et format på 20,5x18 cm. Tittel er DIKT OG PROSA av Einar Røberg
Trykking av 100 eks m/13 sider i farger- totalt 68 sider + omslag: kr 18.655 –eks mva.
Arbeidsutgifter til Eggen Media: kr 26.600 –eks mva.
Totalt kr 45.255, -eks mva.
Vi håper kulturavdelingen ser med velvilje på vår søknad.

Med vennlig hilsen
Inger og Einar Røberg
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