Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Driftskomiteen i Levanger
Staup helsehus, Møterom C107 MERK! Møtested og møtetidspunkt!
15.11.2017
11:00 Møte mellom driftskomiteen og ledere for samarbeidsutvalgene
13:00 Ordinært møte i driftskomiteen

Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på e-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no eller tlf. på 74 05 27 16
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Saksnr
Innhold
PS 26/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll
PS 27/17 Referatsaker
FO 7/17 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - SFO ved skolene i Levanger kommune
FO 8/17 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Halsan barneskole
FO 9/17 Spørsmål fra Stig Sommervoll (AP) - bemanning Staup helsehus,
Breidablikktunet og Stokkbakken
FO 10/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - kompetanseutvikling
lærere/barnehagelærere
Orienteringer:
• Arbeidet med vedlikeholdsplan bygg og eiendom v/Odd Anders Alstad
• Psykisk helse i befolkningen som fenomen – hvordan ser det ut hos oss?
Kunnskapsgrunnlag og tjenestetilbud
• Orientering fra HOT ved Karl M. Haugen
• Stokkbakken omsorgssenter – rapport etter tilsyn v/kommunalsjef helse
Merk:
Før møtet settes, kl. 11.00, vil det bli holdt møte mellom driftskomiteen og ledere for
samarbeidsutvalgene.

Levanger, den. 8. november 2017

Kari Kjerkol
leder
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PS 26/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

PS 27/17 Referatsaker

RS 7/17 Kvartalsrapportering - 3. kvartal 2017, Levanger kommune,
barneverntjenesten

FO 7/17 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - SFO ved skolene i Levanger
kommune
Det har i høst framkommet at forskning viser at Skolefritidsordningen(SFO) er svært
ulikt fra kommune til kommune i Norge. Det er kommunen som er satt til å gi SFO
innhold. Noen kommuner har lyktes i å lage et tilbud som oppleves attraktivt og
meningsfullt for skolebarn og foreldre, mens i andre kommuner framstår ordningen mer
som et oppbevaringssted.
Mitt inntrykke er at SFO i Levanger kommune også er ulikt fra skole til skole ut fra
rammer og forutsetninger for å drive SFO på den enkelte skole, men også ut fra skolens
ønske om å gjøre SFO attraktiv og meningsfull.
Spørsmål
1. Hva er Levanger kommunes plan for å videreutvikle SFO i kommunen til et tilbud
som oppleves attraktivt og meningsfullt for skolebarn og foreldre?
2. Hvordan jobber Levanger kommune for å gjøre SFO forholdsvis likt fra skole til
skole?
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FO 8/17 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Halsan barneskole
FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole ga
tidligere i høst følgende høringssvar til Økonomiplan 2018-2021/ Budsjett 2018.
FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole
ønsker å gi sin høring på følgende:
Investering:
• Uteområdet bærer nå preg av at skolen er over 30 år og burde vært
utbedret mht lekeapparater, asfaltering og gen. slitasje. Det er bra at
Levanger kommune har fått mange nye flotte skoler. Men det er da viktig å
passe på at Halsan barneskole ikke blir hengende etter både ute og inne i
skolebygningen. Halsan barneskole kommer forhåpentligvis først i rekke
for utbedring av uteområdet etter Skogn.
• Parkeringsplassen er for liten. Kommunen eier enga som ligger ovenfor og
det burde vært enkelt og få utvidet parkeringsplassen uten for store
omkostninger. I dag får ikke besøkende parkert når det er div aktiviteter;
konferanser til 184 elever 2 ganger pr år, jule og sommeravslutninger til
184 elever, skolen tar imot 20-25 lærerstudenter fra Nord i 4-7 uker pr. år.
Bilene settes ofte slik at skolebuss/svømmebuss ikke kommer fram.
•

Det er avsatt midler til å utbedre lærernes arbeidsrom i 2018- det er bra. I
dag sitter alle lærerne på ett rom, og det gir dårlig arbeidsforhold.

I møte 12.10.16 (sak FO 5/16) tok jeg opp trafikksituasjonen ved skolen, og det ble gitt
svar i møtet. I ettertid har lite forbedring skjedd.
SU ved Halsan skole behandlet denne saken igjen på sitt møte 17.10.17, og rektor fulgte
opp ved å invitere til en gjennomgang av parkerings- og trafikksituasjonen med aktuelle
aktører 02.11.17.
Spørsmål
1. Hvordan følges innspillene til Økonomiplan 2018-2021/ Budsjett 2018 fra FAU og
Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole opp?
2. Hva er kommunens vurdering av risikoen for ulykker/uhell som følge av trafikken
ved Halsan barneskole, og hvilke tiltak vil kommunen igangsette for å sørge for
bedre trafikksikring av skolevegen for barna ved skolen på kort og lang sikt?
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FO 9/17 Spørsmål fra Stig Sommervoll (AP) - bemanning Staup helsehus,
Breidablikktunet og Stokkbakken
Hva er total bemanning på Staup helsehus, Breidablikktunet og Stokkbakken pr dd?
Og hva var planlagt og beregnet bemanning på disse enhetene i utgangspunktet?

FO 10/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - kompetanseutvikling
lærere/barnehagelærere
Hvordan arbeides det for å utvikle kompetansen hos lærere og barnehagelærere for å
avdekke seksuelle overgrep og vold i hjemmet hos barnehagebarn og elever i
kommunen?
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