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HØRING - Framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik
kommune

Hasvik kommunestyre er nå inne ien prosess for innhenting av fakta og synspunkt på hvordan

framtidig skolestruktur i Hasvik kommune skal være. Kommunestyret har i sitt arbeid med

framtidig skolestruktur hatt hovedfokus på det pedagogiske og sosiale tilbudet til elevene, men

også sett på viktigheten av å beholde skoletilbud på.alle tre tettstedene i kommunen.

Kommunestyret har på bakgrunn av dette bedt administrasjonen å sende alternative forslag på

<framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune>r ut til høring.

Hasvik kommune inviterer med dette høringspartene til å komme med hgringsuttalelsertil

alternative forslag på <framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune>.

Høringen er itråd med kommunestyrets føringer som ble gitt i møte 3.mars 2021-.

Hasvik kommunestyre har bedt administrasjonen sende på høring alternative forslag på

<fro mti d i g o rg o n i se r i ng ov u ngdo mss ko I etil b udet i H a sv ik ko m m u n e>t. Alternative n e

høringspartene skal uttale seg om er:

o Alternativ L - Samle ungdomsskoleelever på Hasvik skole

o Alternativ 2 - Samle ungdomsskoleelever på Breivikbotn skole

a) Med Rådhus isamme bygg

b) Uten Rådhus isamme bygg

Høringsdokumentet sendes til:
o Skolene v/rektor, som håndterer høringen etter vedlagt instruks

o Utdanningsforbundet
o Fagforbundet
o Ungdomsrådet
o Levekårsutvalget
o Råd for personer med funksjonsnedsettelse
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Det bes om at ungdomsrådet, levekårsutvalget og råd for personer med funksjonsnedsettelse

avholder sine mØter, og sender sin uttalelse innen fastsatt hØringsfrist.

Kommunen ber om at hØringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@hasvik.kommune.no,

eller per post til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 Breivikbotn.

Uttalelsene skal merkes med <fromtidig organisering av ungdomsskoletilbudet>. Det gjØres

oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den

videre saksgangen.

Høringsfrist er satt til mandag 10.mai 2021.
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Kommunestyrets behandlíng av sak 1/2021 i møte den 03.03.2021:

Innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Eva D. Husby Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir ordfører og gruppelederne fullmakt til å renskrive de

innkomne forslagene om framtidig skolestruktur og høring av framtidig
organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune.

Framtidig skolestruktur i Hasvik kommune
Hasvik kommunestyre er nå inne i en prosess for innhenting av fakta og
synspunkt på hvordan framtidig skolestruktur i Hasvik kommune skal være.

Det er en kjensgjeming at elevtallet varier fra år til år - både på klassetrinn
og for hver av skolene. Dette kan by på praktiske utfordringer i organisering
og det pedagogiske/sosiale tilbudet som gis til elevene våre.

Hasvik kommunestyre har derfor i sitt arbeid med framtidig skolestruktur
hatt hovedfokus på det pedagogiske og sosiale tilbudet til elevene, men også

sett på viktigheten av å beholde skoletilbud på alle tre tettstedene i
kommunen.

Det er tverrpolitisk enighet i kommunestyret om følgende:

Det er viktig å beholde l-4 klasse på alle tre stedene med tanke på lange

avstander med til tider tøffe værforhold. Bama vurderes å være for små til å
pendle. Ut fra et samfunnsmessig hensyn anses det også som viktig å ha
tilbud for l-4 klasse på alle tre stedene med tanke på bosetting, tilflytting og
arbeidsplasser.

I utgangspunktet ønskes det å gi tilbud til 5-7 klasse på alle stedene. I
perioder med lavt elevtall kan det være nødvendig å finne fleksible løsninger
for å sikre elevene et godt læringsmiljø.

Ungdomstrinnets elever, 8.-10. klasse skal samles. Kommunestyret ser

følgende altemative løsninger:

Alt I - Samle ungdomsskoleelever på Hasvik skole.
Alt2 - Samle ungdomsskoleelever på Breivikbotn skole

a) med Rådhuset i samme bygg
b) uten Rådhuset i samme bygg

Hasvik kommunestyre ber administrasjonen sende på høring følgende
alternative forslag på framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i
Hasvik kommune:

Alt I - Samle ungdomsskoleelever på Hasvik skole.
Alt2 - Samle ungdomsskoleelever på Breivikbotn skole

a) med Rådhuset i samme bygg
b) uten Rådhuset i samme bygg



Både foreldre, elever og lærere/ansatte skal gis anledning til å komme med

sine innspill.

Fløringsfrist settes til mandag l0.mai202l

Vedtak om framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik
kommune fattes i kommunestyret líjuni202l.

På vegne av Hasvik kommunestyrc,3.mars 2021:
Eva D Husby (ordfører) Siv O Gamst (AP) Hege Sørensen

(SP) Thomas Hansen (H)

Behandling:
Det ble gjennomført tvenfaglig gruppearbeid med fokus på:

Bam og unge
Fritid - alle aldersgrupper
Strategiarbeidet fortsetter på møtet i mai.

Votering:

Forslag fra Eva D. Husby: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir ordfører og gruppeledeme fullmakt til å renskrive de innkomne forslagene om

framtidig skolestruktur og høring av framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune.

Framtidig skolestruktur i Hasvik kommune
Hasvik kommunestyre er nå inne i en prosess for innhenting av fakta og synspunkt på hvordan framtidig
skolestruktur i Hasvik kommune skal være.

Det er en kjensgieming at elevtallet varier fra år til år - både på klassetrinn og for hver av skolene. Dette

kan by på praktiske utfordringer i organisering og det pedagogiske/sosiale tilbudet som gis til elevene

våre.

Hasvik kommunestyre har derfor i sitt arbeid med framtidig skolestruktur hatt hovedfokus på det

pedagogiske og sosiale tilbudet til elevene, men også sett på viktigheten av å beholde skoletilbud på alle
tre tettstedene i kommunen.

Det er tverrpolitisk enighet i kommunestyret om følgende:

Det er viktig å beholde 1-4 klasse på alle tre stedene med tanke på lange avstander med til tider tøffe
værforhold. Bama vurderes å være for små til å pendle. Ut fra et samfunnsmessig hensyn anses det også

som viktig å ha tilbud for 1-4 klasse på alle tre stedene med tanke på bosetting, tilflytting og

arbeidsplasser.

I utgangspunktet ønskes det å gi tilbud til 5-7 klasse på alle stedene. I perioder med lavt elevtall kan det

være nødvendig å finne fleksible løsninger for å sikre elevene et godt læringsmiljø.

Ungdomstrinnets elever, 8.-10. klasse skal samles. Kommunestyret ser følgende altemative løsninger:

Alt I - Samle ungdomsskoleelever på Hasvik skole.
Alt 2 - Samle ungdomsskoleelever på Breivikbotn skole

a) med Rådhuset i samme bygg
b) uten Rådhuset i samme bygg



Hasvik kommunestyre ber administrasjonen sende på hønng følgende altemative forslag på framtidig
organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune:

Alt I - Samle ungdomsskoleelever på Hasvik skole.
Alt2 - Samle ungdomsskoleelever på Breivikbotn skole

a) med Rådhuset i samme bygg
b) uten Rådhuset i samme bygg

Bade foreldre, elever og lærere/ansatte skal gis anledning til å komme med sine innspill.

Fløringsfrist settes til mandag l0.mai202l

Vedtak om framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune fattes i kommunest¡rret
líjuni202l.
På vegne av Hasvik kommunestyre,3.mars 2021:
Eva D Husby (ordfører) Siv O Gamst (AP) Hege Sørensen (SP) Thomas Hansen (H)



Til rektorene: beskrivelse av saksgang i høringssak

Rektor setter dato og innkaller til SU-møte (samarbeidsutvalget) innen h6ringsfrist 10.mai.

Rektor påser at de andre rådsorganene får behandlet saken i sine respektive råd før SU møtet:

Personalet:
Rektor tar opp saken med undervisningspersonalet slik at de får gitt sin innstilling til SU. Rektor tar

opp saken med andre tilsatte slik at de får gitt sin innstilling til SU.

Elevråd

Før behandling i elevråd må saken opp i klassene- h6ringen leses opp, det gjennomføres debatt og

klassen lager sin innstilling til elevråd- eventuelt med votering. Elevrådsrepresentanten for klassen

bringer med seg innstillingen fra klassen til elevrådet. (Også representanter fra 1.-4.skal være med

under denne saken i elevråd).

lelevrådet bringer klassene inn sine innstillinger, debatterer og utarbeiderså elevrådets innstillingtil

SU- forsøker å komme til enighet, ev. ben¡tes votering.

Foreldrerådet

Breivikbotn os Sørvær: rektor må påse at foreldrerådsleder innkaller alle foresatte til møte, for å

behandle denne saken. Foreldrene har èn stemme pr elev de har i klassen, og ikke èn stemme pr

forelder som møter. Foreldrene må avklare hvem av de som skal representere barnet, dersom de er

to som møter.

Hasvik: På grunn av koronarestriksjoner på antall som kan møtes, vil rektor ha ansvar for at FAU-

leder innkaller til møte i FAU før Su-møtet.

I forkant av FAU- møtet må rektor påse at hver klassekontakt innkaller sine foreldre til møte og

behandler denne saken. Høringen leses opp, det gjennomføres debatt og foreldrene i klassen

utarbeider så klassens innstilling til FAU- eventuelt med votering. Foreldrene har èn stemme pr elev

de har i klassen, og ikke èn stemme pr forelder som møter. Foreldrene må avklare hvem av de som

skal representere barnet, dersom de er to som møter'

I FAU møtet bringer klassekontaktene inn sine innstillinger, det debatteres og FAU utarbeider så sin

innstilling til SU- eventuelt med votering.

Samarbeidsuhralget

SU består av 2 representanter for elevråd, 2 representanter for foreldrerådet,2fra

undervisningspersonalet, 1 representant fra andre tilsatte, 2 representanter fra skoleeier, den ene er

rektor og den andre er politisk valgt.

Sørvær oppvekstsenter har felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole og har litt annerledes

sammensetning:2ira elevrådet (leder og nestleder), l fra undervisningspersonalet, L fra andre

tilsatte på skolen, 2 for barnehagetilsatte, 2 fra foreldrerådet skole (leder og nestleder), 2 fra

foreldrerådet barnehage (leder og nestleder) og 2 representanter for skoleeier (en politisk valgt,

barnehagestyrer i saker som omhandler barnehage og rektor i saker som omhandler skolen).

Representantene bringer fram innstillingene, det debatteres og så fattes det et eget vedtak i saken

som er fra SU. Dette vil være høringssvaret fra vedkommende skole. Politikerne ønsker at det

framkommer ivedtaket hvilken innstilling partene hadde med seg inn i SU-møtet. Rektor er sekretær

for SU, skriver møteprotokoll og sender vedtaket.


