Hovedutvalg barn og unge – rapportering om rådmannens oppfølging av vedtak – 2 halvår 2020
Møtedato

Saksnr

Vedtakstekst

06.02.18

014/18

Fraværsrutiner i Bærumsskolen
Vedtak BAUN:
De nye fraværsrutinene evalueres etter ca to år.

13.11.18

102/18

112/18

004/19

Ansv.
dir/kom.sjef

Fraværsrutinene vil bli
vurdert som en del av
arbeidet med satsingen
BTI (Bedre Tverrfaglig
Innsats). Utvalget vil få en
tilbakemelding/orientering.

Under
arbeid

Siv Herikstad

Sak lagt frem for BAUN i
møte 08/12-20 (sak
083/22), j.post: 20/244701

Avsluttet

Erik Førland

Sak lagt frem for BAUN i
møte 08/12-20 (sak
083/22), j.post: 20/244701

Avsluttet

Erik Førland

Sak legges frem så snart
det foreligger resultater fra
kartlegging og
spørreundersøkelser (ref

Under
arbeid

Kristin Nilsen

Godkjenning av protokoll:
Vedtak:
Protokoll fra Hovedutvalg barn og unges møte 13.11.2018 godkjennes slik den foreligger med
følgende endring: Sak 102/18, HP skjema, utvalgets vedtak punkt 5 endres til:
Rådmannen bes fremlegge en sak i god tid før slutten av barnehageåret 2019/2020 med
forslag til tiltak for å oppnå at en større andel av de minoritetsspråklige barna går i
barnehage, samt å vurdere et høyere måltall.

22.01.19

Status

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022
Rådmannen bes fremlegge en sak i god tid før slutten av barnehageåret 2019/2020 med
forslag til tiltak for å oppnå at en større andel av de minoritetsspråklige barna går i barnehage,
samt å vurdere et høyere måltall.

11.12.18

Merknader

Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
Innstilling BAUN (Vedtak i KST 06.03.19, sak 028/19):
Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger med følgende
tillegg:
1. Rådmannen bes fremme en tilleggssak der levekårene til LHBT+ personer i Bærum
kartlegges. Det bes om data for Bærum lokalt tilsvarende data fremlagt i BAUN-møtet
22.1.2019 i sak 004/19 nasjonale data, og i henhold til sak i kommunestyret 30.5.2018 i sak
69/18.
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Møtedato

Saksnr

Vedtakstekst

Status

Ansv.
dir/kom.sjef

Under
arbeid

Kristin Nilsen

Orientering legges frem
våren 2021.

Under
arbeid

Erik Førland

1) Kommunedirektøren bes fremme sak om hvordan Bærumsskolen kan styrke rekrutteringen
av menn og jobbe mot et mål om 40% mannlige lærere i barneskolen og barnehagene.

Jfr. endret prioritering som
følge av pandemien er
denne saken utsatt til
kommunen er tilbake til
ordinær drift.

Under
arbeid

Gunvor Erdal

3) Arbeidet med studieveiledning styrkes. Kommunedirektøren bes fremme sak og følge opp
samarbeid med nye Viken fylkeskommune for å få bedre karriereveiledning i grunnskolen.
Dette kan være særlig aktuelt for elever som vurderer yrkesfag. I forbindelse med samarbeidet
med Viken bør det legges til rette for at både elever og lærere fra ulike linjer besøker
ungdomsskoler og forteller om deres studieprogram slik studenter fra universiteter og
høgskoler gjør til elever på vgs i dag

Sak ble lagt frem for BAUN
i møte 10.11.20 (sak
070/20), j.post: 20/210420

Avsluttet

Siv Herikstad

4) Kommunedirektøren bes fremme sak der rutiner for kartlegging av barnas språkferdigheter i
barnehagen forklares. Videre vurdere behov for styrket språkopplæring for de med særskilte

Legges frem for utvalget
primo 2021.

Under
arbeid

Erik Førland

2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og 2022 og
evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret.

04.06.19

059/19

076/19

sak 81/20)
Sak lagt frem for BAUN i
møte 8/12- 20 (og for KST i
møte 3/2-21), j.post
20/244391. Ny evaluering i
2022.

Språkkompetanse til ansatte i barnehager
Vedtak BAUN:
Saken sendes tilbake til rådmannen. I ny sak skal det søkes innhentet informasjon fra samtlige
kommunale barnehager, og om mulig private barnehager. Rådmannen skal vurdere hvorvidt
det skal innføres en språknorm i barnehagen, og hvordan det er hensiktsmessig at en slik
språknorm innføres.

19.11.19

Merknader

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023
HP - Vedtak BAUN:
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Møtedato

Saksnr

Vedtakstekst

Merknader

Status

Ansv.
dir/kom.sjef

behov frem mot skolestart, slik at alle da kan norsk. Skolene må sikres tilgang til
informasjonen om elevenes språkferdigheter.

19.11.19

082/19

5) Kommunedirektøren bes fremme sak der kommunens arbeid for å ivareta langtidssyke barn
og deres foresatte beskrives. Saken bør beskrive dette i lys av opplæringsloven og Udirs
regelverkstolkning Udir-6-2014. Kommunen bes utarbeide et opplegg for barna der
brukermedvirkning fra syke barn, foresatte, opplæring utenfor skolen der barn ikke kan møte
på skolen ivaretas med innspill fra brukerorganisasjoner. Kommunedirektøren bes også
belyse hvordan ansatte skoleres i å møte denne gruppen med respekt og forståelse.

Sak lagt frem for BAUN i
møte 10/11-20 (sak
072/20), j.post: 20/197768

Avsluttet

Herikstad/Førland

6) Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om hvordan skolen kan bidra til å
fremme god psykiske helse blant elever i skolehverdagen

Sak lagt frem for BAUN i
møte 10.11.20 (071/20),
j.post:20/205831.

Avsluttet

Erik Førland/Siv
Herikstad

7) Kommunedirektøren bes komme med et notat som viser hvordan de faglig sterke elevene
ivaretas i undervisningen, og hvordan nettbrettet kan brukes i differensiert undervisning

Sak lagt frem for BAUN i
møte 6/10-20 (sak 058/20),
j.post: 20/195581.

Avsluttet

Siv Herikstad

8) Kommunedirektøren bes komme med en sak som viser mulighetene for å beholde Gjettum
skole og Hauger skole som to ulike enheter.

Notat lagt frem for BAUN i
møte 6/10-20, j.post;
20/186603.

Avsluttet

Siv Herikstad/
Kristin Fuglehaug

11) Kommunedirektøren bes fremme sak der det utredes hvordan ordningen med gratis
kjernetid i barnehager kan utvides/endres f.eks. med redusert pris også for foreldre med noe
høyere inntekt med sikte på at flere barn kan omfattes av ordningen. Administrasjonen
kommer med forslag før sommeren 2020

Sak lagt frem for BAUN i
møte 8/12-20 (sak 84/20),
j.post: 207244693

Avsluttet

Erik Førland

12) Kommunedirektøren bes utrede følgende: Ingen nye barnehager skal benytte plastdekke
på utendørs lekearealer. Eksisterende plastdekke i barnehagene skal fases ut innen utgangen
av 2023.

Sak legges frem primo
2021.

Under
arbeid

Jørgen Molvig

Klassisk ballettutviklingsprogram
Vedtak BAUN:
1. Kommunedirektøren utreder mulighet for temaklasse for ballett på Bekkestua
ungdomsskole i samarbeid med Den Norske Opera. DanseFOT inkluderes i utredningen og
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Møtedato

Saksnr

Vedtakstekst

Status

Ansv.
dir/kom.sjef

Jfr. endret prioritering som
følge av pandemien er
dette arbeidet utsatt.
Utvalget vil holdes
orientert.

Under
arbeid

Siv Herikstad

Utvalgsleder Haakon Kvenna Veum (H) ber kommunedirektøren gjøre rede for hvordan
«Handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep 2019-2022»
implementeres i tjenestene.

Ivaretatt i sak 20/244391

Avsluttet

Siv Herikstad

Elisabeth Nesset (AP) ønsker ytterligere redegjørelse av spørsmålet knyttet til reduksjon av
foreldrebetaling for SFO og barnehager for familier med lav inntekt. Kommunedirektøren
kommer tilbake til saken.

Sak lagt frem for BAUN i
møte 8/12-20 (sak 84/20),
j.post: 207244693

Avsluttet

Erik Førland

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023
HP-vedtak KST:
Kompetanseheving i barnehagene. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som
beskriver hvordan midlene kan benyttes mest mulig effektivt.

Sak legges frem for BAUN
våren 2021

Under
arbeid

Erik Førland

Orientering legges frem i
løpet av 2021.

Under
arbeid

Erik Førland

Følges opp og effektueres

Avsluttet

Siv Herikstad

det vurderes hvordan kompetansen i DanseFOT best kan nyttiggjøres i opprettelsen av
temaklasse med eller uten samarbeid med Den Norske Opera. Kommunedirektøren kommer
tilbake med en sak som omhandler dette.
2. Kommunedirektøren bes også vurdere hvordan Bærum kommune kan inkludere frivillige og
private aktører i kommunens opprettelse av tilbud, for å mulig samarbeide med de
eksisterende fagmiljøene.
3. Bærum kommune avventer opprettelse av midlertidig tilbud om temaklasse i klassisk
balletutviklingsprogram i regi av DanseFOT inntil samarbeidet med Den Norske Opera er
avklart.
03.12.19

11.12.19

12.05.20

Eventuelt

149/19

024/20

Helhetlig bruk av spesialpedagogisk kompetanse i barnehager
Vedtak BAUN:
Kommunedirektøren vil komme tilbake med en orientering om det videre arbeidet i løpet av
høsten 2020.

18.08.20

Merknader

046/20

Fremtidens skolebibliotek
Vedtak BAUN:
1) Skoleblibliotekene skal primært være for skoleelevene. Det skal være avskjermede
avdelinger for skoleelevene og de barnehagebarna som er på avtalt besøk i skoletiden.
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Møtedato

Saksnr

Vedtakstekst

2) Pilotskolene skal være: en egnet skole i området Bærums Verk eller Lommedalen (Anna
Krefting skole, Mølladammen skole, Gullhaug skole eller Lommedalen skole). I tillegg skal
Levre skole og Fornebu-området være pilotskoler.
3) Evaluering av prosjektet fremmes for politisk behandling senest i junimøtet 2023.
18.08.20

047/20

18.08.20

06.10.20

10.11.20

Forslag til rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Kunnskap til å se,
mot til å handle 2020-2022
Vedtak BAUN:
Planen og tiltakene evalueres i 2022 og rulleres da sammen med Handlingsplan for
forebygging av vold, seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og unge 2019-2022.
Kommunedirektøren bes i forbindelse med rullering av planen tydeliggjøre hvordan tilbud og
tiltak kommuniseres overfor utsatte grupper, eksempelvis nyankomne, rusavhengige og deres
familier.
EVENTUELT
Vedtak BAUN:
Ola H. Borchgrevink Pedersen (Ap) fikk tilslutning av Hovedutvalg barn og unge til å be om en
sak om kartlegging i skolen:
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hvordan kommunen har
kartlagt elever som henger etter grunnet korona, hva omfanget er, og hvordan kommunen har
fulgt opp og skal følge opp disse elevene. Kommunedirektøren bes også belyse om det har
nok ressurser til å gjøre dette arbeidet eller om det trengs mer.

056/20

066/20

Sårbare barn og unge under Covid-19
Vedtak BAUN:
Hovedutvalg for barn og unge ber kommunedirektøren komme tilbake til BAUN våren 2021
med en gjennomgang og status på hvordan det videre arbeidet med sårbare barn under
Korona-pandemien har gått. Hvilke tiltak er gjennomført og virkningen av disse.

Merknader

Status

Ansv.
dir/kom.sjef

Følges opp og effektueres

Avsluttet

Siv Herikstad

Evaluering legges frem
våren 2023.

Under
arbeid

Siv Herikstad

Rulleres og legges frem i
2022

Under
arbeid

Kristin Nilsen

Sak lagt frem for BAUN i
møte 6/10-20 (056/20), j.
post: 20/191083.

Avsluttet

Siv Herikstad

Orientering vil bli gitt i løpet
av andre kvartal 2021.

Under
arbeid

Siv Herikstad

Rapporteres i
Tilstandsrapport for skole
og barnehage.

Under
arbeid

Siv Herikstad

Handlingsprogram 2021-2024
Vedtak BAUN:
Det er elever i grunnskolen som opplever ulik grad av mobbing på sin skole.
Kommunedirektøren bes kartlegge omfanget av mobbing på de ulike skolene, hvilken type
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Møtedato

Saksnr

Vedtakstekst

Merknader

Status

Ansv.
dir/kom.sjef

Under
arbeid

Erik Førland

Under
arbeid

Siv Herikstad

Følges opp og effektueres

Avsluttet

Siv Herikstad

Sak legges frem ultimo
2021

Under
arbeid

Erik Førland

mobbing (verbal, utestengelse, netthets, etc) og komme med en sak til Hovedutvalg barn og
unge, som viser hvordan mobbing i enda større grad kan forebygges på skolene.
Ressursteam for ungdom har ungdom med psykiske utfordringer som målgruppe. Mange av
disse oppsøker ikke hjelpeapparatet, men har like fullt behov for langtidsoppfølging. KD bes
om å komme tilbake med en sak om hvordan disse oppgavene fortsatt kan ivaretas ved en
samordning av tjenester innen psykisk helsevern for ungdom.
10.11.20

10.11.20

08.12.20

071/20

072/20

083/20

Psykisk helse i bærumsskolen
Vedtak BAUN:
Kommunedirektøren bes komme tilbake med en vurdering om å inkludere flere aktuelle
psykiatriske tilstander; utviklingsforstyrrelser (ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes)
til veilederen, samt redegjøre for skolens tiltak overfor elevene med disse lidelsene.

Samhandlingsmodell for elever med langtidsfravær i skolen
Vedtak BAUN:
Kommunedirektøren bes frem mot statusrapporten for Sammen om velferd, arbeide videre
med å skolere rektorer og lærere i hvordan tilrettelegge for barn med langtidsfravær. Det skal
legges til rette for erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av skoler. Foreldrene til syke barn
og unge, barna selv, samt brukerorganisasjoner og fastleger bør brukes som ressurs i det
videre arbeidet.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen
Vedtak BAUN:
Kommunedirektøren fremmer sak om ny vurdering av måltall for minoritetsspråklige barn i
barnehagene i løpet av høsten 2021 – eller så snart pandemisituasjonen tillater endring i
arbeidsmetoder og tilnærming.

Vil bli ivaretatt og
rapportert tilbake til
utvalget i forbindelse med
utviklingsarbeidet BTI.
Ses i sammenheng med
veilederen «Barn i Risiko»
Utvalget vil få en
tilbakemelding i løpet av
andre kvartal 2021.
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