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Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
På neste møte i OK-utvalget fremmes en sak om leksefri skole i Budal for diskusjon i utvalget.
Saken legges fram på bakgrunn av utvalgets orientering i januar.
Tor Flagestad ba om redegjørelse i rettsaken ang. omplassering av lærer. Det ble gitt
informasjon om at rådmannen er delegert myndighet i denne saken.
Ok-utvalget ber om en evaluering av utvalgets arbeid i valgperioden på neste møte
Ok-utvalget diskuterte Ung-data undersøkelsen om ungdom og rus

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Toril Grøtte
kommunalsjef

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.
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Hovedutskrifter sendes til:

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 4/19

Referatsaker

RS 4/19

Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om
kjønnsforskjeller i skolen

2019/431

RS 5/19

Høring - søkerstatistikk 2019 – 2020 og tilpasning av
opplæringstilbudet våren 2019

2019/990

RS 6/19

Høring – forslag til nye læreplaner

2019/1006

RS 7/19

Kom med tilbakemelding på Balansekunst Kulturstrategi for Trøndelag!

2019/609

PS 5/19

Grendenavn Vagnill og Follstad

2018/3999

PS 6/19

Skolerute for Midtre Gauldal kommune 2019-2020

2019/921

PS 7/19

Skolerute for Midtre Gauldal kommune 202-2021

2019/922

Orienteringssaker:
 Omvisning og informasjon- Støren barneskole
 Barnehageopptaket 2019
 Fagfornyelsen (bl.a. nye læreplaner) i grunnskolen

Lukket

Arkivsaksnr

PS 4/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 28.03.2019

Vedtak
Referatsakene tatt til orientering

RS 4/19 Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen
RS 5/19 Høring - søkerstatistikk 2019 – 2020 og tilpasning av opplæringstilbudet våren
2019
RS 6/19 Høring – forslag til nye læreplaner
RS 7/19 Kom med tilbakemelding på Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag!

PS 5/19 Grendenavn Vagnill og Follstad

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 28.03.2019
Forslag fra Gunn Randi Enodd: Follstadgrenda vedtas som grendenavn
Enodds forslag enstemmig vedtatt
Vedtak
OK-utvalget vedtar Vagnillgrenda og Foldstadgrensa som grendenavn.

PS 6/19 Skolerute for Midtre Gauldal kommune 2019-2020
Ingress
Forslag til skolerute for kommunene for 2019 - 20 er utarbeidet av Trøndelag fylkeskommuner, har vært
til høring og skal vedtas i den enkelte kommune.

Saksopplysninger
Ramme for skoleeiers utarbeidelse av skolerute for egne skoler er oversendt kommunen fra Trøndelag
fylkeskommune. Det er den enkelte skoleeier som vedtar skolerute for sine egne skoler, så det som
legges fram i brevet fra fylkeskommunen er kun forslag til felles rammer for utarbeiding av skoleruta for
egne skoler. I Midtre Gauldal er det utvalg for oppvekst og kultur som vedtar skoleruta.

Skoleruta for skoleåret 2019-2020 skulle vært behandlet i hovedutvalg for oppvekst og kultur våren
2018, men dette ble avglemt fra administrasjonens side.
§ 2-2 i opplæringsloven legger føringer for kommunens fastsettelse av skoleruta:
 Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker for elevene. Det betyr at 190
 skoledager er et minimum, ikke et maksimum.
 Skoleåret skal plasseres innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.
 Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedager.
 Skoleruta skal være tilpasset avvikling av nasjonale prøver.
Forskrift til opplæringsloven § 1-4 slår fast:
 Elevene har krav på årstimetallet i hvert fag. Tid som går med til eksamen regnes som
opplæring og går inn i årstimetallet.
 Gjeldende arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet, fastsetter at det skal avsettes seks dager
til kompetanseutvikling og planlegging for lærerne, i tillegg til elevenes 38 uker. Lokal
arbeidstidsavtale bestemmer hvordan disse dagene skal fordeles.
 Av hensyn til foreldre med barn i grunnskolen og videregående skole bør skoler i samme
kommune ha samme start- og sluttdato for skoleåret. Videre er det også viktig at videregående
skoler og grunnskoler i samme kommune koordinerer skolestart-/slutt og skoledagens lengde
mest mulig når det samarbeides om skoleskyss.
Rådmannens innstilling
OK-utvalget vedtar følgende skolerute for skoleåret 2019/2020:

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 28.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
OK-utvalget vedtar følgende skolerute for skoleåret 2019/2020:

PS 7/19 Skolerute for Midtre Gauldal kommune 202-2021
Ingress
Forslag til skolerute for kommunene for 2020 - 21 er utarbeidet av Trøndelag fylkeskommuner, har vært
til høring og skal vedtas i den enkelte kommune.
Saksopplysninger
Ramme for skoleeiers utarbeidelse av skolerute for egne skoler er oversendt kommunen
Trøndelag fylkeskommune. Det er den enkelte skoleeier som vedtar skolerute for sine egne skoler, så det
som legges fram i brevet fra fylkeskommunen er kun forslag til felles rammer for utarbeiding av
skoleruta for egne skoler. I Midtre Gauldal er det utvalg for oppvekst og kultur som vedtar skoleruta.
§ 2-2 i opplæringsloven legger føringer for kommunens fastsettelse av skoleruta:
 Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker for elevene. Det betyr at 190
 skoledager er et minimum, ikke et maksimum.
 Skoleåret skal plasseres innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.
 Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedager.
 Skoleruta skal være tilpasset avvikling av nasjonale prøver.
Forskrift til opplæringsloven § 1-4 slår fast:
 Elevene har krav på årstimetallet i hvert fag. Tid som går med til eksamen regnes som
opplæring og går inn i årstimetallet.
 Gjeldende arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet, fastsetter at det skal avsettes seks dager
til kompetanseutvikling og planlegging for lærerne, i tillegg til elevenes 38 uker. Lokal
arbeidstidsavtale bestemmer hvordan disse dagene skal fordeles.
 Av hensyn til foreldre med barn i grunnskolen og videregående skole bør skoler i samme
kommune ha samme start- og sluttdato for skoleåret. Videre er det også viktig at videregående
skoler og grunnskoler i samme kommune koordinerer skolestart-/slutt og skoledagens lengde
mest mulig når det samarbeides om skoleskyss.
Rådmannens innstilling
OK-utvalget vedtar følgende skolerute for skoleåret 2020/2021:

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 28.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
OK-utvalget vedtar følgende skolerute for skoleåret 2020/2021:

