Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Livsløpsutvalget
Møtedato: 08.03.2016
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 19:00 - 20:30

Til stede

Medlemmer:
Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen,
Marianne Nordlie, Tone Evenby, Vegard Finnes
Varamedlemmer:

Forfall
Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Bjørn Brustugen, Else Berit Baccouche, Rune Natrud

Saksliste
Saksnr

Tittel

09/16

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

10/16

Orientering om prosjekt for utvikling av kvalitet i Indre Østfoldskolen (KVALIØS)

11/16

Registrering av barnetråkk i Trøgstad kommune

12/16

Referatsaker

09/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Livsløpsutvalgets vedtak 08.03.2016:
Protokoll fra møte 02.02.16 godkjennes.

10/16 : ORIENTERING OM PROSJEKT FOR UTVIKLING AV KVALITET I INDRE ØSTFOLDSKOLEN
(KVALIØS)
Rådmannens innstilling:
Orienteringen tas til etterretning.

Livsløpsutvalgets behandling 08.03.2016:
Følgende hadde ordet:
Bjørn Brustugun (virksomhetsleder Havnås oppvekstsenter)
Hilde S. Haakaas (Sp)
Vegard Finnes (Ap)
Kari Nilsen (Ap)
Rune Natrud (Skole- og barnehagefaglig rådgiver)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
John Øyvind Langstad (Sp)
Det ble orientert om prosjektet fra administrasjonen. Følgende politiske representanter ble valgt til å
delta i prosjektet:
Vegard Finnes (Ap)
John Øyvind Langstad (Sp)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 st.)

Livsløpsutvalgets innstilling 08.03.2016:
Orienteringen tas til etterretning.

11/16 : REGISTRERING AV BARNETRÅKK I TRØGSTAD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune gjennomfører barnetråkkregistreringer som beskrevet i
saksframlegget.

Livsløpsutvalgets behandling 08.03.2016:
Følgende hadde ordet:

Vegard Finnes (Ap)
Kari Nilsen (Ap)
Hilde Haakaas (Sp)
Marianne Nordlie (Krf)
Bjørn Brustugun (virksomhetsleder Havnås oppvekstsenter)
Betty Hvalsengen (konst. rådmann)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstiling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig bifallt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 08.03.2016:
Saken tas til orientering. Trøgstad kommune gjennomfører barnetråkkregistreringer som beskrevet i
saksframlegget.

12/16 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Livsløpsutvalgets behandling 08.03.2016:
Skole- og barnehagefaglig rådgiver Rune Natrud orienterte om følgende saker:
SFO-ordningen i Trøgstad. Det ble bedt om at virksomhetsledere og SFO-ledere ved alle skolene hvor
ordningen tilbys forbereder en presentasjon om innholdet og aktivitetene i neste møte.
Tilbudet ved Langholen har etter politisk vedtak vært forsøkt opprettholdt de siste 4 årene. Det viser
seg vanskelig å rekruttere nye elever til tilbudet og man klarer ikke å fylle de 12 elevplassene som er
et minimum for forsvarlig drift. Den ansatte ivaretas som ansatt i Trøgstad kommune.
Fylkesmannen har invitert kommunene i Østfold til å delta i en kompetanserekke for
barnehagemyndighet, barnahageeiere og styrere. Tema er Østfoldbarnehagen - der barn trives, leker
og lærer.
Politisk representant fra Trøgstad:
Jan Roar Evensen (H)
Videreutdanning lærere. Trøgstad har 8 søkere til neste skolerår og 1 til rektorskolen. For
inneværende år deltar 8-9 lærere i ordningen.
Det er ønskelig at alle orienteringssaker skrives opp på innkallingen slik at utvalgsmedlemmene kan
beregne tilstrekkelig tid til møtet.
John Øyvind Langstad (Sp) tok opp følgende referatsaker:
Skolevei og parkeringsplass ved Havnås oppvekstsenter er trafikkfarlig. Skolebussen kan ikke snu og
må rygge grunnet parkerte biler. Parkringsplassene er ikke merket opp.
Fartsdumpene gjennom Havnås fungerer ikke da bilene kjører fort gjennom området. Dette må sees

på.

Livsløpsutvalgets vedtak 08.03.2016:
Referatsakene tas til orientering.

