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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

078/18

Godkjenning av protokoll

079/18

Forskrift om ordensreglement for skolene i Bærum

080/18

Prosjekt for videreutvikling av PP-tjenestenorientering

081/18

Bruk av mobiltelefon i skoletiden

082/18

Psykologkompetanse i Bærum kommune

083/18

SMARTCamp i bærumsskolen

084/18

Fritidstilbud på Emma Hjorth/Vøyenenga og Fornebu

085/18

Rapportering på oppfølging av vedtak 2018 Hovedutvalg BAUN

086/18

Referatsaker

Eventuelt
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078/18: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unges møte 5. juni 2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 078/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unges møte 5. juni 2018 godkjennes slik den foreligger.

079/18: Forskrift om ordensreglement for skolene i Bærum
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge vedtar rådmannens forslag til revidert forskrift om
ordensreglement for skolene i Bærum.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Pkt. 7.7 tas ut av reglementet.

Forslag fremmet av Erik Tørrissen, Frp
Rådmannen bes komme tilbake med forslag til endringer i ordensreglementet med
forbud mot bruk av ikke-religiøse hodeplagg (caps, lue mv.) innendørs eller i skoletimene.
Forslag fremmet av Haakon Kvenna Veum, H
Forslag ønskes oversendt rådmannen så intensjonen kan innarbeides ved neste rullering
av reglementet.
Teksten: Skolen aksepterer ikke at noen:
- utsetter medelever eller voksne i skolemiljøet for krenkende ord eller handlinger som
mobbing, diskriminering, psykisk eller fysisk vold, rasisme, trakassering eller utestenging
på skolen, skoleveien eller i det digitale rom.
Endres til:
Skolen aksepterer ikke at noen:
- utsetter medelever eller voksne i skolemiljøet for krenkende ord eller handlinger som
mobbing, diskriminering, psykisk eller fysisk vold, trakassering eller utestenging på skolen,
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skoleveien eller i det digitale rom. Hatkriminalitet og hatefulle ytringer anses som spesielt
alvorlig.
Dette fordi hatkriminalitet er en fellesbetegnelse på lovbrudd utført mot personer på
grunn av deres seksuelle legning, kjønnsidentitet, religion, etniske opprinnelse,
funksjonsevne eller annen status - og dermed dekker bedre enn nåværende formulering
der kun rasisme er nevnt, men ikke øvrig hatmotivert adferd.

Votering:
Sævareids forslag fikk 1 stemme (SV) og falt.
Tørrissens forslag fikk 2 stemmer (Frp) og falt.
Veums forslag ble enstemmig oversendt rådmannen for vurdering ifm neste rullering av
reglementet.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 079/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge vedtar rådmannens forslag til revidert forskrift om
ordensreglement for skolene i Bærum.

080/18: Prosjekt for videreutvikling av PP-tjenesten- orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om prosjekt for videreutvikling av PP-tjenesten tas til
orientering.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Hovedutvalg barn og unge ber rådmannen fremlegge statusorientering underveis som
mål og delmål oppnås.
Votering:
Rådmannens forslag med Hojems tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 080/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse om prosjekt for videreutvikling av PP-tjenesten tas til
orientering.
Hovedutvalg barn og unge ber rådmannen fremlegge statusorientering underveis som
mål og delmål oppnås.
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081/18: Bruk av mobiltelefon i skoletiden
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering.

Behandlingen i møtet:
Simen Spurkeland, lærer ved Vøyenenga skole, orienterte innledningsvis om "en lærers
syn på bruk av mobiltelefon i skolehverdagen".
Forslag fremmet av Erik Tørrissen, Frp
Rådmannen bes komme tilbake med forslag til om regelverk som gjelder for alle
barneskoler om at mobiltelefon skal være avslått i sekk eller leveres til lærer om
morgenen.
Hovedutvalg barn og unge mener det er viktig at elevene ikke blir distrahert ved å ha
tilgang til mobiltelefon i undervisningen, og mener videre det er viktig at elevene har
tilstrekkelig faktisk sosial omgang i friminuttene. Rådmannen bes derfor komme tilbake
med en sak der det vurderes om det bør innføres et regelverk for hele eller deler av
ungdomstrinnet, som regulerer tilgang på mobiltelefon i friminuttene. Det kan vurderes
om regelverket heller skal være retningslinjer for skolene.
Rådmannen bes komme tilbake med en klargjøring av hvorvidt brudd på mobilregler eller
bruk av andre apper i undervisningen får konsekvenser for ordenskarakteren på
ungdomstrinnet, og eventuelt en oversikt over hvordan dette har vært praktisert og
eventuelt i hvilken grad slike trekk i ordenskarakter har blitt gitt det siste skoleåret.

Votering:
Tørrissens forslag fikk 2 stemmer (Frp) og falt.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 081/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering.

082/18: Psykologkompetanse i Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 082/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Saken tas til orientering

083/18: SMARTCamp i bærumsskolen
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BAUN - 083/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar saken til orientering.

084/18: Fritidstilbud på Emma Hjorth/Vøyenenga og Fornebu
Rådmannens forslag til vedtak:
· Fritidstilbudet til ungdom på Fornebu utvides høsten 2018. Tilbudet lokaliseres på
Hundsund ungdomsskole.
· Fritidstilbudet for ungdom i området Emma Hjort og Vøyenenga videreutvikles.
Tilbudet lokaliseres til Vøyenenga skole.
· Rådmannen kommer tilbake med sak om fremtidige fritidstilbud i Sandvika i
forbindelse med realisering av ny barneskole og utvidet ungdomsskoletilbud.
· Ungdomsrådet involveres i videreutvikling av kommunens fritidstilbud

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Saken om Fritidstilbud på Emma Hjorth/Vøyenenga og Fornebu tas til orientering.
Votering:
Hojems forslag ble enstmmig vedtatt.
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BAUN - 084/18 - 21.08.2018:
Innstilling:
Saken om Fritidstilbud på Emma Hjorth/Vøyenenga og Fornebu tas til orientering.

085/18: Rapportering på oppfølging av vedtak 2018 - Hovedutvalg BAUN
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak og oversendte forslag for 2018 tas til
orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 085/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Rådmannens rapportering om oppfølging av vedtak og oversendte forslag for 2018 tas til
orientering.

086/18: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 og Kommuneproposisjonen for
2019 - hovedpunkter
2.
Kostnadsberegning av leksehjelp på 1. - 4. trinn
3.
Kostnadsberegning av leksehjelp med pedagog for elever på 1.4.trinn
4.
Standard for behandling av elevpermisjoner- svar på spørsmål om
praktisering
5.
Vedr. ordensreglement for bærumsskolen
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 086/18 - 21.08.2018:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Eventuelt
Seminar
Det ble gjennomført seminar/politisk verksted på ettermiddagen med tema
«Sammen om velferd». Gode eksempler fra områderettet innsats ble presentert.
Orienteringer
• Rambøll v/Erling Berrum orienterer om Evaluering av digital skolehverdag.
• Prosjektleder Christian Opdal Eid orienterte om digital læremidler og innkjøpsordning.
Utvalgsleder Anne Lene W. Hojem orienterte om at samtlige kommunale barnehager er
miljøsertifisert (grønt flagg).
Kommunalsjef Siv Herikstad orienterte kort om eksamensresultater og grunnskolepoeng
for bærumsskolene. Rådmannen kommer tilbake til utvalget med et notat.

Anne Lene W. Hojem
utvalgsleder
Borgny Danielsen
utvalgssekretær

