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Befaring
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Orienteringer
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Samarbeidskole og Telenorknyttet til nasjonaltundervisningsopplegg
digital
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IngunnStubdalfra grunnskoleavdelingen
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Kommunalsjef- OppvekstskoleSivHerikstadorienterte om vold i skolen.
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Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:
Håkon B. Hamnes
Asbjørn Nilsen
Tiril Stillufdatter Karlsen

Parti
AP
H
V

Følgende varamedlemmer møtte:
Leif Sven Helmich Pedersen
Sebastian Lundahl Otterhals
Odd Roar Kristensen
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AP
H
V

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Erik Førland
Kristin Nilsen
Siv Herikstad

Tittel
kommunalsjef barnehager
kommunaldirektør velferd
kommunalsjef skole
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037/19

Miljørettet helsevern 2018 - orientering

038/19

Tilstandsrapport 2018 - Kvalitet i barnehage og skole

039/19

Rammeverk for kvalitet i SFO - Lekende læring

040/19

Emma Hjorth barneskole - utvidelse og oppgradering BP2
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Kostpengereduksjon i barnehagene - tilbakemelding
etter et halvt år
Evaluering av ordningen med ungdomsråd

044/19

Referatsaker

Eventuelt
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035/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Hovedtvalg barnogunge møte 09.04.2019 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 035/19 - 14.05.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedtvalg barn og unges møte 09.04.2019 godkjennes slik den foreligger.

036/19 : 5-årig vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens orienteringssak om innføring av 5-årsplaner for vedlikehold av kommunale
eiendommer, tas til orientering.
Behandlingen i møtet:
Eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug orienterte innledningsvis.
Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H
Rådmannen bes snarest fremlegge rehabiliteringsplanen for 2019 og 2020 for bygg
innenfor hovedutvalg barn og unges ansvarsområde.
Votering:
Rådmannens forslag med Hojems tillegg ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 036/19 - 14.05.2019:
Innstilling:
1. Rådmannens orienteringssak om innføring av 5-årsplaner for vedlikehold av
kommunale eiendommer, tas til orientering.
2. Rådmannen bes snarest fremlegge rehabiliteringsplanen for 2019 og 2020 for
bygg innenfor hovedutvalg barn og unges ansvarsområde.

037/19 : Miljørettet helsevern 2018 - orientering
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse for arbeidet med miljørettet helsevern 2018 tas til orientering.
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Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 037/19 - 14.05.2019:
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse for arbeidet med miljørettet helsevern 2018 tas til orientering.

038/19 : Tilstandsrapport 2018 - Kvalitet i barnehage og skole
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge tar Tilstandsrapporten til orientering.
Behandlingen i møtet:
Merknad fra rådmannen: Kapittel 2.3.4 på side 18 skal slettes.
Votering:
Rådmannens forslag med merknad ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 038/19 - 14.05.2019:
Innstilling:
Tilstandsrapporten, med rådmannens merknad om sletting av kapittel 2.3.4 på side 18,
tas til orientering.

039/19 : Rammeverk for kvalitet i SFO - Lekende læring
Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge vedtar rådmannens reviderte forslag til rammeverk for
kvalitet i SFO.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Erik Tørrissen, Frp
Første setning under Komponent 2 Læring tas ut (side 12), og rådmannen bes fremme
forslag om endring av SFOs vedtekter i tråd med dette.

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tørrissens forslag fikk 2 stemmer (Frp) og falt.
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BAUN - 039/19 - 14.05.2019:
Vedtak:
Hovedutvalg for barn og unge vedtar rådmannens reviderte forslag til rammeverk for
kvalitet i SFO.

040/19 : Emma Hjorth barneskole - utvidelse og oppgradering - BP2
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannens redegjørelse om konseptet for utvidelse og oppgradering av Emma
Hjorth barneskole, herunder flerbrukshall i basketballstørrelse, tas til orientering
og legges til grunn i det videre arbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og nødvendige
anskaffelser knyttet til utvidelse og oppgradering av Emma Hjorth skole fra en 2til en 3-parallell barneskole, og flerbrukshall i basketballstørrelse.
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/innhenting av
tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av
prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift Q1 2020.
4. Rådmannen vil i forslag til HP 2020-23 innarbeide de økonomiske rammene for
prosjektet, inklusive finansiering av flerbrukshall.
5. Solceller på tak av flerbrukshallen legges inn som opsjon i entreprisen.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Petter K. Melsom, Frp
Rådmannen bes fremlegge et notat innen formannskapets behandling som vurderer
muligheten for at flerbrukshallen bygges i håndballbanestørrelse.

Votering:
Rådmannens forslag med Melsoms tillegg ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 040/19 - 14.05.2019:
Innstilling:
1. Rådmannens redegjørelse om konseptet for utvidelse og oppgradering av Emma
Hjorth barneskole, herunder flerbrukshall i basketballstørrelse, tas til orientering
og legges til grunn i det videre arbeidet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase og nødvendige
anskaffelser knyttet til utvidelse og oppgradering av Emma Hjorth skole fra en 2til en 3-parallell barneskole, og flerbrukshall i basketballstørrelse.
3. Det legges frem egen sak etter gjennomført planleggingsfase/innhenting av
tilbud fra entreprenører for beslutning om gjennomføring og fastsettelse av
prosjektets rammer for kvalitet, kostnad og fremdrift Q1 2020.
4. Rådmannen vil i forslag til HP 2020-23 innarbeide de økonomiske rammene for
prosjektet, inklusive finansiering av flerbrukshall.
5. Solceller på tak av flerbrukshallen legges inn som opsjon i entreprisen.
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Vedtak:
Rådmannen bes fremlegge et notat innen formannskapets behandling som vurderer
muligheten for at flerbrukshallen bygges i håndballbanestørrelse.

041/19 : Elevinntak på Storøya
Rådmannens forslag til vedtak:
Oksenøya og Storøya skoler unntas prinsippet om fritt skolevalg fram til høsten 2022,
med begrunnelse i kapasitetsutfordringer.
Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV
Det bør være et helhetlig regelverk for opptak i skolen. Bærum setter nærskolen i
sentrum og avvikler fritt skolevalg som prinsipp.
Forslag fremmet av Erik Tørrissen, Frp
Det gjøres en løpende vurdering av behovet for unntaket fra frittskolevalg, og at dette
legges frem årlig for Hovedutvalget.
Votering:
Sævareids forslag fikk 1 stemme (SV) og falt.
Tørrissens forslag ble vedtatt med 14 mot 1 (SV) stemme.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 14 mot 1 (SV) stemme.
BAUN - 041/19 - 14.05.2019:
Vedtak:
1. Oksenøya og Storøya skoler unntas prinsippet om fritt skolevalg fram til høsten 2022,
med begrunnelse i kapasitetsutfordringer.
2. Det gjøres en løpende vurdering av behovet for unntaket fra frittskolevalg, og at dette
legges frem årlig for Hovedutvalget.

042/19 : Kostpengereduksjon i barnehagene - tilbakemelding etter et halvt
år
Rådmannens forslag til vedtak:
Sektorutvalg for barn og unge tar sak om kostpengereduksjon i barnehagene til
orientering.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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BAUN - 042/19 - 14.05.2019:
Vedtak:
Sektorutvalg for barn og unge tar sak om kostpengereduksjon i barnehagene til
orientering.

043/19 : Evaluering av ordningen med ungdomsråd
Forslag til vedtak:
Evalueringen tas til orientering
Behandlingen i møtet:
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
BAUN - 043/19 - 14.05.2019:
Innstilling:
Evalueringen tas til orientering

044/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.
5.

Tittel
Fylkesmannens forventningsbrev 2019
Lekselesingstilbud med pedagog - forlenget forsøk
Spørsmål om andel elever på SFO
Kommunebarometeret 2019 - basert på foreløpige tall for 2018
Høring om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

BAUN - 044/19 - 14.05.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
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Eventuelt
Utvalgsleder Anne Lene W. Hojem (H) anmodet om følgende:
1. Det bes om en sak hvor mulighetene for å opprette en temaklasse for dans på
Bekkestua ungdomsskole, når den er ferdig til skolestart i 2021. For klassisk ballett skal
dette være i samarbeid med Operaen og kulturdepartementet.
2. Det bes om en sak for å se på muligheten av en midlertidig overgangsordning for
gjesteelevsgarantiordningen innen klassisk ballett på Ruseløkka skole. Denne skal gjelde
inntil etablering av en temaklasse er etablert på Bekkestua skole.
3. Rådmannen bes finne inndekning i rammen eventuelt i ØM1 i forbindelse med en elevs
oppstart på Ruseløkka skole høsten 2019.
Hovedutvalg barn og unge sluttet seg til punktene.
Utvalgsleder Anne Lene W. Hojem (H) orienterte om at praktisk håndverksfag blir innført
som nytt valgfag i ungdomsskolen fra 2020. Målet er å gi elevene erfaringer med ett eller
flere håndverk. En forsøkslæreplan for det nye valgfaget praktisk håndverksfag er nå klar
til å prøves ut – allerede fra høsten er det mulig for ungdomsskoler som ønsker det å tilby
faget til elevene sine. Hundsund ungdomsskole søker om å bli pilot fra høsten 2019.
Utvalgsleder Anne Lene W. Hojem (H) ber rådmannen fremlegge en sak som omhandler
kostnader for løpende opptak i barnehagene.
Rådmannen kommer tilbake med en utregning.

Anne Lene W. Hojem
utvalgsleder
Borgny Danielsen
utvalgssekretær

