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PS 11/19 Godkjenning av protokoll forrige møte

PS 12/19 Referatsaker

RS 18/19 Rådmannen orienterer fra enhetene



Tiltak i forhold til 16. mai-feiring i Dyrøy: 
 

Kommunens tiltak: 
 

Som et ledd i å bidra til en trygg og forutsigbar 16. mai-feiring i kommunen så vil følgende tiltak 

gjennomføres fra kommunal side: 

 Ungdomskoordinator Marthe Wilhelmsen og Rus- og psykiatrikoordinator Gøril Olsen vil 

besøke 8, 9 og 10 klasse på Elvetun skole og informere om følgende forhold: 

o Lovverkets begrensninger: forbud mot nytelse av alkohol på offentlig sted. 

o Konsekvenser ved inntak av rusmidler: 

 Med særlig fokus på ungdommer med liten eller ingen erfaring med rus. 

 Utfordringer/farer forbundet med nyting av rusmidler uten «vakter» 

 Seksuelle tilnærminger og sex-press 

 For lite mat- og veske-inntak 

 Kulde 

 Ta vare på kameraten din: hvilke tegn er viktige å se etter 

 Hvem kan kontaktes om det skulle være behov 

 Ungdomsklubben vil være åpen på 16. mai for å gi yngre elever, og elever i 8, 9 og 10 klasse 

et alternativt tilbud til 16. mai-feiring i båthavna. Klubben vil være åpen i tidsrommet: 14.30 

til 20.00. 

 Politiet vil bli underrettet om feiringen, og lokasjonen for dette. 

 

Foresattes ansvar: 
 

Feiring av 16. mai foregår på ettermiddags- og kveldstid, og er dermed ikke et arrangement i 

skolens/kommunens regi. Dette innebærer i praksis at det vil være foresatte sitt ansvar å bidra på 

kveldstid 16. mai, og legge trygge rammer for ungdommene. 

Samarbeidsgruppen for barn og unge i Dyrøy kommune oppfordrer foreldrene i de aktuelle klassene å 

samarbeide for at ungdommene får en trygg ramme for 16.- mai. Vi oppfordrer til en positiv ramme, 

hvor ungdommene kan oppleve å få lov å være sammen samtidig som uheldige hendelser unngås. 

Eksempler på tiltak kan være: 

 Foresatte veksler på å stikke innom i båthavna for å se om alle har det bra 

o Ta med pledd 

o Mat og drikke 

o Tilby skyss hjem 

o Eventuell annen helsehjelp 

 Foresatte snakker med sine barn/ungdommer på forhånd 

o Hva er greit og ikke greit 

o Hvem kan kontaktes ved behov 

o Forventninger om når arrangementet skal avsluttes, og ungdommen kommer hjem 

 Foresatte kommuniserer med hverandre underveis. 
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Fra: Håvard Johnsen (Havard.Johnsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 15.05.2019 10:09:48
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Forebyggende tiltak i forhold til 16.mai.
Vedlegg: Tiltak i forhold til 16 mai 2019.pdf
 
 

Fra: Marthe Johnsen Wilhelmsen <marthe.wilhelmsen@dyroy.kommune.no> 
Sendt: 15. mai 2019 09:36
Til: Karl Johan Olsen <karl.olsen@dyroy.kommune.no>; Håvard Johnsen <Havard.Johnsen@dyroy.kommune.no>;
Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>; Tore Uthaug <Tore.Uthaug@dyroy.kommune.no>
Emne: Forebyggende tiltak i forhold til 16.mai.
 
Hei. 

Vi i arbeidsgruppen (Miljøterapeut, folkehelsekoordinator, ungdomskoordinator og helsesøster) har utformet et
skriv som er delt ut til ungdomsskole elevene på Elvetun skole samt delt ut i foreldregupper på facebook som et
forebyggende tiltak. 

Vi har informert politiet på Finnsnes om dette, de sender patrulje innom om det var mulighet å rom for dette 16.
mai. 
Politiet har gitt tilbakemelding på at det er svært bra og flott at vi har bevisstgjort at dette ikke er et kommunalt
arrangement eller i skolens regi men tydeliggjort  at det er foreldrenes ansvar. 

Foreldrene har også gitt positive tilbakemeldinger – det har ført til gode samtaler hjemme og en dialog mellom
foresatte. 

Sender dere dette slik at dere er informert om hva som er formidlet ut i forbindelse med 16.mai. 

Ha en fin dag J
 
Mvh
 
Marthe Johnsen Wilhelmsen
Ungdomskoordinator
Dyrøy Kommune
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: H01 

Saksmappe: 2018/198 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 20.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Avvik PLO 12. mars – 12. mai 2019  
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 13/19 28.05.2019 

 

Vedlegg 
1 Avvik PLO 12mars-12mai 

 

Rådmannens innstilling: 
Opom tar saken til orientering 
 

Kort sammendrag 
Statistikken for perioden 12.mars-12.mai sammenlignet med fjorårets periode, viser ingen 
dramatiske endringer i antall uønskede hendelser.  
 

Saksutredning 
Vedlegget viser stolpediagram som synliggjør kategoriserte pasientrettede avvik. 
Alvorlighetsgraden varierer, og det kommer frem at det er få tilfeller som kunne resultert i 
alvorlige konsekvenser. 
 

Administrasjonens vurdering 
Arbeidet med å redusere uønskede hendelser gjøres kontinuerlig, og denne måten å dokumentere 
dem på, sammen med metodikk rundt oppfølging av avvik gir muligheter for å fange opp 
mangler og rutinesvikt som oppstår. Dette er et viktig ledd i kvalitetsforbedringsarbeidet.
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Hjemmetjenesten 

Prosedyreavvik: Halvparten av disse 
begrunnes med at pasienten ikke vil, 
mangelfulle eller ikke passende rutiner utgjør 
resterende. Fire tilfeller av feil i dosett er 
registrert. Hvorav en betraktes som alvorlig. 
Denne oppstod som følge av svikt i rutiner 
koblet mot INR – kontroll. 

Under «annet» er 9/14 begrunnet med at 
pasienten motsetter seg helsehjelp. Mens 
2/14 er uforutsette hendelser, til slutt er 2/14 
begrunnet med ikke fulgt rutine/prosedyre. 7 
tilfeller av fall, der pasienten ikke har skadet 
seg. 

 

Figur 1: Hjemmetjenesten 12 mars-12 mai 2018 

 

 

 

 

Vedrørende prosedyreavvik, så består 4/7 av 
uforutsette hendelser og ikke fulgt rutine. 3/7 
utgjør «ikke fulgt prosedyre.  

Ett tilfelle av feilmedisinering  

Annet: Oppsamlings punkt, der 40 % avvik er 
et resultat av at pasienten ikke vil, 30 % 
uforutsett hendelse, 30% at det ikke finnes  

rutiner for det eksakte område, eller at de 
ikke kunne følges.  

Fallulykke uten skade: 3, med skade: 1. 

  

 
Figur 2: Hjemmetjenesten 12 mars-12 mai 2019 

Kommentar hjemmetjenesten: Avviksstatistikken varierer noe, men en totalvurdering tilsier at 
registrering og oppfølging av tiltak utføres i meget stor grad. Avdekking av avvikene tilsier at 
tjenesten har fokus på dokumentasjon av helsehjelpen. 
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Institusjonsopphold 

 

Prosedyreavvik: 1/5: pasienten vil ikke. 4/5: 
Prosedyre ikke utført. Her kan det være en 
tiltaksplan som ikke er fulgt opp.  

Et tilfelle av feilmedisinering. Med middels 
alvorlighetsgrad. 

Under «annet» begrunnes halvparten av 
tilfellene at pasienten ikke vil. 

Ett tilfelle av fallulykke. 

Figur 3: Institusjonsopphold 12.03-12.05 – 2018 

 

Prosedyreavvik: Begrunnelsene for disse 
avvikene: 7/11 er at prosedyre eller rutiner 
ikke er fulgt. 4/11 er begrunnet med 
uforutsett hendelse/mangelfulle 
rutiner/pasienten vil ikke. 

Feil i dosett: Tre av avvikene skyldes 
manglende oppfølging av prosedyre/rutine. 
Tre skyldes mangelfulle rutiner/uforutsette 
hendelser. 

«Annet» utgjør i stor grad avvik som har 
oppstått på grunn av at pasienten ikke vil, 
resterende består av manglende sikring og 
uforutsette hendelser. 

Figur 4: Institusjonsopphold 12.03-12.05 – 2019 

Kommentarer til avviksstatistikk for institusjonsopphold: 

Det er stor fokus på registrering avvik. Antall prosedyreavvik kan reduseres. Vi drøfter /reflekterer 
over disse hendelsene på avdelingsmøtene. Ansatte er flinke til å komme med forslag på hvordan 
avvik kan forebygges. Vi ser at avvik under kategori «uforutsette hendelser» er stabile lave.   
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 242 

Saksmappe: 2019/348 

Saksbehandler: Merethe Elisabeth Kvalheim 

Dato: 20.05.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

SalMar Kulturfond i Dyrøy 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 14/19 28.05.2019 

 

Vedlegg 
1 SalMar søknadskriterier 
2 Søknader 
3 Forslag fordeling av SalMar Kulturfond i Dyrøy 2019 

 

Saksopplysninger 
Søknad om midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2019 har vært utlyst ved henvendelser til lag og 
foreninger, gjennom annonsering, mail og sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av 
kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 6. mai 2019. Det er kommet inn 14 søknader (21 i 
2017). Samlet søknadsbeløp er på kr. 432.084,-. Da er det ikke regnet med søknader som ikke har 
oppgitt beløp, Brøstadbotn barnegospelkor og Espenes kultur v/Terje Espenes.                      
SalMar kulturfond i Dyrøy tildeles ihht. avtale mellom Dyrøy kommune og SalMar Nord AS. Årets 
tildeling er på kr. 150.000,- der det etter avtale foretas faste avsetninger til kunstprosjekt for og med 
barn og unge (25.000,-) bidrag til Arvid Hanssen-stipendet (25.000,-) og til Dyrøy kommunes 
kulturpris (2.500,-)  
Kunstprosjekt for og med barn og unge (kr. 25.000,-)  
Det er kommet inn 1 søknad som tilfredsstiller kriteriene. Synnøve Nupen / Kunstprosjekt for barn 
og unge (søknad nr. 12) 
Vedr. Arvid Hanssen-stipendet (kr. 25.000,-)  
Ingen søknader.  
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Følgende har søkt støtte:  
 

Nr.: 
 

Navn: Sum: 

1 U.L.Nordlys 
 

25.000 

2 Brøstadbotn skytterlag 
 

35.200 

3 Elvetun skole 
 

24.000 

4 Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy 
 

36.000 

5 Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy 
 

8.000 

6 Anna Starr  
 

13.384 

7 Terje Espenes 
 

Se søknad 

8 Vegard Ramfjord Paulsen 
 

11.500 

9 Folkeheimen i Bjørkebakken 
 

100.000 

10 Ungdomslaget Forsøket 
 

54.000 

11 Tindefolket 
 

75.000 

12 Synnøve Nupen - Galleri Nupen 
 

25.000 

13 Pia Sætherskar, Silje Sætherskar 
 

25.000 

14 Brøstdbotn Barnegospel 
 

Open søknad 

 TOTALT 
 

432.084 

 

Administrasjonens vurdering 
I forslag til tildeling er det lagt vekt på kriteriene i samarbeidsavtalen mellom SalMar Nord A/S og 
Dyrøy kommune, samt hvordan søknadene imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  
Det foreslås å tildele mest til aktivitet som kommer mange barn/unge til gode, og som ikke er en 
enkeltstående aktivitet, men noe som gir varig glede for mange. Det foreslås også å støtte initiativer 
til ny aktivitet i kommunen og til tiltak/utstyr som gir mulighet for utvikling av kulturnæring.  
I tilfeller der søker også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra aktivitetsstøtten i Dyrøy, 
gjøres det en samlet vurdering av helheten.  
 
For søknaden til støtte til student med volleyball karriere (søknad nr. 8), kan det i denne sammenheng 
vurderes å støtte kandidaten, da han er under utdanning, - han er student på heltid, og støtten vil gå til 
kostnader i forbindelse med landslagaktivitet (kvalifisering til EM) og for kostnader i den hjemlige 
serien. Øvrig informasjon se søknad.  
 
Det er flere søknader som søker om støtte til byggemessige tiltak (søknadene nr. 1, 2, 9 og 10). Det 
kan gjøres en vurdering om kulturfond midler bør støtte byggemessige tiltak eller at disse søknaden 
faller utenfor denne ordningen.   
 
Søknaden nr. 2 er det gitt midler til utstyr og ikke til byggemessige tiltak.  
 
For søknad nr.7 er det gitt midler til å støtte produktutviklingen. Det gis ikke støtte til arrangement.  
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Søknadene nr. 3 og 11 er fastsatte. Kr 25.000 settes årlig av til kunstutsmykning av Elevetun skole og 
kr 25 000 settes av årlig til tiltak under Arvid Hansens – stipendet.  
 
 
For søknad nr.4 kan det gis tilleggsopplysning. VOX har støttet innkjøp av en go-kart med kr 40 000.  
Utvalget kan vurdere om det kan gis støtte til go-kart nr. 2.    
 
Ønsker utvalget å innvilge annen støtteandel, kan endring foretas innenfor årets bevilling kr. 
150.000,- samt evt. tillegg fra tidligere års fondsavsetning.  
 
Rådmannen tilrår på dette grunnlag at endelig fordeling av tildelte midler utføres av utvalget.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter slik 

fordeling: 
 
Nr.: 
 

Navn: Søknad Tildeling:  Kategori:  

1 U.L.Nordlys 
 

25.000 4.000 Oppgradering med varmepumpe, 
el-sparingstiltak. Økt helårsbruk av 
bygningen.  

2 Brøstadbotn skytterlag 
 

35.200 6.200 Reparasjon etter storm Ylva. Få i 
bruk anlegget, utstyrspakke.  

3 Elvetun skole 
 

24.000 25.000 Ferdigstilling av fotoprosjekt, 
utsmykning av Elvetun skole.  

4 Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy1 
 

36.000 13.000 Innkjøp av Go-kart. 

5 Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy1 
 

8000 70.00 Verktøypakke.  

6 Anna Starr  
 

13.384 12.000 Talentutvikling, kurs i Tromsø for 
talenter.  

7 Terje Espenes 
 

Se søknad 9.000 Produktutvikling. 

8 Vegard Ramfjord Paulsen 
 

11.500 10.000 Støtte til kvalifisering EM, og 
utstyr, samlinger på serienivå.  

9 Folkeheimen i Bjørkebakken 
 

100.000 7.500 Vedlikehold, opprusting av 
klubbhus. 

10 Ungdomslaget Forsøket 
 

54.000 4.000 Innkjøp av to varmepumper, opp- 
gradering til helårsbruk. 

11 Tindefolket 
 

75.000 75.000 Utgivelse av to bøker Tindefolket 1 
og 2.  

12 Synnøve Nupen - Galleri Nupen 
 

25.000 20.000 Dyrøy reven – skulptur der barn får 
jobbe med den, maleraktivitet, 
såpeproduksjon. 

13 Pia Sætherskar, Silje Sætherskar 
 

25.000 1.000 Dyrøy – Pelshotell, støtte til drift. 

14 Brøstadbotn Barnegospel 
 

Open 
søknad 

5.000 Open søknad.  

 TOTALT 
 

432.084 97.500  

 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 

 
Tore Uthaug 
rådmann 
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SalMar kulturfond i Dyrøy 2019 9
Søknadsbeløp Tildeling Gruppe/kategori

Søker 2019 2019
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U.L.Nordlys 25000 4000 x x x x Søker om støtte til å oppgradere bygningen med varmepumpe. Økonomisk el- besparing med varmepumpe. Laget har følgende aktiviteter: Quiz,søndagskafe,halloween for unge,konformasjon,barnedåp,bryllup, bursdager, begravelser, ungdomsball ect. 
Brøstadbotn skytterlag 35200 6200 x x Reperasjon av anlegg etter stormen Ylva. Kjøp av utstyr. Styrke rekruttskyting/satsing på unge skytter i Dyrøy. 
Elvetun skole 24000 25000 x Forprosjekt, utsmykkingsplan Elvetun skole -ferdigstillelse av fotoprosjekt. En del av utsmynkningsplanene for Elvetun skole.  Vil komme mange barn/unge til gode.
Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy1 36000 13000 x x x Innkjøp av Go- karter. En del av en større satsing i oppgradering av motorsportsanlegget. Økt attraktivitet og aktivitet. 
Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy 2 8000 7000 x x Verktøyspakke til bruk innen vedlikehold av Go - karter med mer. 
Anna Starr 13384 12000 x x Midler til talentutvikling av to unge fiolinister (skoleungdom) Reise og opphold i Tromsø uke 32-33. Unge Dyrøytalenter får være med å spille sammen med andre talenter på "sommerskole"
Terje Espenes se tekst 9000 x x x DEL 1: 10 000 kr til produktutvikling innen kultur, DEL 2 : 175 000 kr til dobbelt konsert arr. 
Vegard Ramfjord Paulsen 11500 10000 x x Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med satsing på vollyball. Er student i Tromsø. Spiller i dag i BK Tromsø, startet sin interesse og lidenskap for idretten allerede i 5-6 klasse i Dyrøy. 
Folkeheimen i Bjørkebakken 100000 7500 x Søker om midler til drift og oppgradering av bygningen. Ønske resultat: Bedre komfort og tilbud i eksisterende bygning. 
Ungdomslaget Forsøket 54000 4000 x x Søker om midler til 2 stk varmepumper til bygningen. Ønske resultat:  Bedre komfort og tilbud i eksisterende bygning. 
Tindefolket 75000 75000 x Utvikle, trykke og selge bok 1 og bok 2 i serien om Tindefolket. Markedsføring av landsdelen, bøkerne skal også bli film, få norske familiefortellinger blir filmet og bøkerne legger opp til dette.  
Synnøve Nupen - Galleri Nupen 25000 20000 x Prosjekt der Dyrøy reven står i fokus. Kunstworkshop i 4 dager i sommerferien 2019 der barn vil sette sammen en tre skulptur av Dyrøyreven. Skulpturen er i tre, og plasseres i samråd med kommunen. I tillegg skal barn og unge produsere andre produkter som såper, maleri med mer. 
Pia Sætherskar, Silje Sætherskar 25000 1000 x x Søker om støtte til å etablere et dyrepensjonat under navnet: DYRøy-Pelshotell. Tilbud for dyreopphold i ferie, det er satt av forslag til pris på tjenesten, mattilsynet er kontaktet, og aktiviteten ønskes å kunne tilbys sommer som vinter. 
Brøstdbotn Barnegospel åpen, se tekst x x Åpen søknad til støtte for aktiviteter og drift av barnegospelkoret. Se vedlagt regnskap. 
TOTALT 432084 97500 Ikke medregnet to åpne søknader. 

Faste avsetninger

A.H.stipend 25000
Kulturpris Dyrøy, deles ikke ut i 2019 0
Kunstprosjekt for/med barn unge, se egen beskrivelse 25000
Totalt 147500

Overføres til 2016
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Søker om støtte til å oppgradere bygningen med varmepumpe. Økonomisk el- besparing med varmepumpe. Laget har følgende aktiviteter: Quiz,søndagskafe,halloween for unge,konformasjon,barnedåp,bryllup, bursdager, begravelser, ungdomsball ect. 

Prosjekt der Dyrøy reven står i fokus. Kunstworkshop i 4 dager i sommerferien 2019 der barn vil sette sammen en tre skulptur av Dyrøyreven. Skulpturen er i tre, og plasseres i samråd med kommunen. I tillegg skal barn og unge produsere andre produkter som såper, maleri med mer. 
Søker om støtte til å etablere et dyrepensjonat under navnet: DYRøy-Pelshotell. Tilbud for dyreopphold i ferie, det er satt av forslag til pris på tjenesten, mattilsynet er kontaktet, og aktiviteten ønskes å kunne tilbys sommer som vinter. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2019/290 

Saksbehandler: Merethe Elisabeth Kvalheim 

Dato: 20.05.2019 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Aktivitetsstøtte 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 15/19 28.05.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Kriterier aktivitetsstøtte 2019 
2 Aktivitetsstøtte søknader 2019 

Saksopplysninger 
Søknad om aktivitetsstøtte for 2019 har vært utlyst ved henvendelser til lag og foreninger, 
gjennom annonsering, sosiale medier, og ved bruk av kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt 
til 6. mai 2018. Det er kommet inn 11 søknader. Samlet søknadsbeløp er på kr. 304.703,-. 
 
Aktivitetsstøtten tildeles ihht. kommunens budsjett for tilskudd til frivillige lag og foreninger. 
Budsjettposten for 2019 er på kr. 75.000,- som foruten aktivitetsstøtte skal dekke tilskudd til 
voksenopplæring kr. 7.500,- (ulike hobby- og tiltakskurs og badevaktsordningen (fredags-
bading), kr. 10.000,-.  
 
En presisering om årets søknader og tildeling: 
Ihht. vedtak i KS 16.02.15 sak 2/15 – «Kulturplan Dyrøy kommune 2015-2025» settes det som 
krav for å motta aktivitetsstøtte fra kommunen at lag/foreninger driver aktivt oppsøkende 
virksomhet mot nye og gamle innbyggere. Dette er knyttet til delmålet «Synliggjøre mangfoldet 
og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» i kapittel 7, Det frivillige Dyrøy.  
 
Innkomne søknader for 2019:  

Nr.: 
 

Navn: Sum: 

1 Brøstadbotn Idrettslag, skigruppa 
 

7.500 

2 Brøstadbotn Idrettslag, skigruppa 
 

16.000 

3 Brøstadbotn Idrettslag, fotball 
 

Åpen søknad 

4 Dyrøy korforening 
 

50.000 

5 UL Forsøket 
 

54.990 

6 Dyrøy hagelaget 
 

5.000 

7 Lions Club Dyrøy 
 

4.000 

8 Brøstadbotn fotball 66.510 
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9 Brøstadbotn skyttelag 

 
79.982 

10 Brøstadbotn Barnegospel 10.000 
11 U.L. Nordlys Espenes 

 
10.000 

 TOTALT 
 

303.982 

 

Administrasjonens vurdering 
I forslag til tildeling er det lagt vekt på «regler for aktivitetsstøtte», samt hvordan søknadene 
imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  
 
Ved enkelte søknader er godkjent kostnad justert ned, slik at støtten går til aktiviteter og utstyr, 
ikke til ren drift.  
Det har vært tradisjon for å tildele mest til aktiviteter som kommer barn/unge til gode. Det er 
også lagt vekt på søkernes egen beskrivelse av hvordan de arbeider for å gjøre sine tilbud kjent 
blant innbyggerne.  
 
I tilfelle der lag/foreninger også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra SalMar Kultur-
fond i Dyrøy, gjøres det en samlet vurdering av helheten. 
 
Søknad nr 3 får i denne omgangen støtte til utstyr 2.000. Det bør ses på om ikke det kan søkes 
om midler fra støtteordninger for idrett.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Aktivitetsstøtte for 2019 til lag og foreninger i Dyrøy kommune tildeles med til sammen 

kr. 75.000,- 
 

2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2019:  
 

Nr.: 
 

Navn: Sum: Fordeling:  

1 Brøstadbotn Idrettslag, skigruppa 
 

7.500 2.500 

2 Brøstadbotn Idrettslag, skigruppa 
 

16.000 8.000 

3 Brøstadbotn Idrettslag, fotball 
 

Åpen søknad 2.000 

4 Dyrøy korforening 
 

50.000 10.000 

5 UL Forsøket 
 

54.990 0 fikk i SalMar 

6 Dyrøy hagelaget 
 

5.000 3.000 

7 Lions Club Dyrøy 
2 seniortreff a kr 4.000 

4.000 6.000 

8 Brøstadbotn fotball 
 

66.510 25.000 

9 Brøstadbotn skyttelag 
 

79.982 0 fikk SalMar 

10 Brøstadbotn Barnegospel 10.000 0 fikk i SalMar 
11 U.L. Nordlys Espenes 

Kjøkkenutstyr 
10.000 1.000 
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 TOTALT 
 

303.982 57.500 

 Folkeuniversitetet  7.500 
 Badevakt, BIL  10.000 
   75.000 

 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 

Tore Uthaug 
rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: A10 

Saksmappe: 2019/406 

Saksbehandler: Håvard Johnsen 

Dato: 20.05.2019 

 

 
Saksframlegg 

Vedtektsendring barnehage 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 16/19 28.05.2019 
   

 

Vedlegg 
1 Forslag til vedtekter Dyrøy barnehage 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtektene vedtas som framlagt. 

 
 

Kort sammendrag 
En revidering av vedtektene i tråd med nytt lovverk, samt opplevd behov i barnehagen.  
 
 

Saksutredning 
Vedtektene for barnehage legges frem for revidering. Noen av disse endringene følger av 
oppdatert lovverk.  
 
De to siste endringsforslagene baserer seg på ønsker fra barnehagen. Barnehagen opplever at 
mange foresatte henter barn sent eller til dels etter stengetid. Det synes for de ansatte som om at 
det ikke er noen særlige grunner som gjør at dette er nødvendig. For Dyrøy kommune som 
arbeidsgiver bør man vurdere tiltak for å unngå at henting etter stengetid blir utbredt. 
Konsekvensene ved overtid for de ansatte innebærer en reduksjon i timer med barna da dette må 
tas ut som avspasering.  
 
Det siste endringsforslaget baserer seg på en tilpasning til øvrige ansatte i Dyrøy kommune sin 
arbeidstid i tråd med HTA. Samarbeidsutvalget har vist til at det i 2015 kom et benkeforslag i 
kommunestyret som tilsa at barnehagen skulle ha åpent til 16.30 onsdag før påske. Dette var ikke 
drøftet med tillitsvalgte på det tidspunktet. Kostnaden for den ekstra åpningstiden (12.00-16.30) 
er beregnet til i overkant av 6.000,- kr. Barnehagen vurderer behovet for denne ekstra 
åpningstiden som minimalt.  
 
Endringene har vært drøftet i samarbeidsutvalget.  
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Forslag til endringer  

Tidligere versjon Ny versjon Kommentar 
 Barn som fyller ett år i september, oktober eller 

november det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage innen 
utgangen av den måneden barnet fyller ett år i 
samsvar med denne loven og forskrifter. 

Tillegg til 
punkt 7a. 
 
Følger av 
lovverk 

Ved ledig kapasitet, kan søkere som 
ikke kommer inn under overnevnte 
punkt, og som har søkt til 
hovedopptaket, bli tildelt plass. De til 
enhver tid eldste barna vil bli 
prioritert. Søknader som kommer inn 
etter hovedopptaket vil bli satt nederst 
på ventelisten i den rekkefølgen de 
kommer inn. Unntak er dersom det 
kommer søkere som kommer inn 
under punkt b. og c. eller barn som 
kun har ett år igjen i barnehagen før 
skolestart. 

Dyrøy kommune har i kommunestyrevedtak vedtatt 
løpende opptak. Dette innebærer at alle som søker 
om plass vil få tildelt plass. Det oppfordres 
innstendig om at en søker til hovedopptak da en slik 
ordning krever mer planlegging for helheten det 
påfølgende barnehageåret enn ellers. Dette gjelder 
selv om en ikke skal søke om plass før etter feks jul 
neste år. En må påregne normal saksbehandlingstid 
etter forvaltningsloven før en får innvilget plass etter 
denne ordningen.  

Omskriving 
av pkt 7d 
 
Gammel 
praksis, ikke 
relevant.  

 Aldersgrensen for når et barn regnes som over/under 
3 år er som følger: Barn skal regnes for å være over 
tre år fra og med august det året de fyller tre år. Jmf 
Barnehageloven § 18. 

Nytt punkt 
7f 
 
Oppdatering 
jfr lovverk.  

 Dersom foreldre enkelte ganger skulle bli forhindret i å 
hente barn innen kl. 16.30, skal det gis beskjed til 
barnehagen. Blir barn hentet for sent gjentatte ganger 
uten at beskjed er gitt, vil det bli sendt krav til 
foreldrene om dekning av overtidsbetaling. 

1. Beskjed skal gis når foreldre blir forhindret i å 
hente barnet innen kl. 16.30.  

Det må være en svært viktig grunn til at barnet blir 
hentet etter barnehagens stengetid. 

2. Ved 1. gang for sent henting skal det gis 
muntlig beskjed til foreldrene om at de må overholde 
barnehagens åpningstid. De må skrive under en 
bekreftelse på at barnet er hentet for sent. 

3. Ved 2. gangs for sent henting vil foreldrene få 
krav om innbetaling av gebyr. Gebyret vil bli innkrevd 
sammen med den månedlige foreldrebetalingen. 

4. Gebyrets størrelse: Kr. 300,- pr. gang. 

Det vises ellers til vedtatte handlingsplan i forhold til 
barn som ikke blir hentet i barnehagen. Hvor det er 
klare regler for hvilke rutiner personalet skal igangsette 
hvis en ikke får tak i noen av omsorgspersonene til 
barnet. 

Tillegg til 
pkt 10 
 
Forslag fra 
barnehagen.  

Onsdag før skjærtorsdag holder 
barnehagen åpent etter kl. 12 ved 
behov 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 1200. Forslag fra 
barnehagen.  
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Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen støtter endringsforslaget til vedtektene fra barnehagen. Om man ser til 
omkringliggende kommuner er endringene som er foreslått i tråd med vanlig praksis. 
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Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest revidert i................, med virkning fra 19.8.2019. 
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Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: 
 Lov av 17.juni 2005 nr.64 om barnehager (Barnehageloven). 
 Forskrifter gitt med hjemmel i loven, herunder Rammeplan for barnehager 
 Vedtekter for den kommunale barnehagen 
 Årsplan for barnehagen 
 Kommunale vedtak vedrørende barnehagedrifta 

 

1. Barnehagens formål. 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering. 
Jmf. Lov om barnehager §§ 1 og 1a. 
Barnehagen i Dyrøy skal være et sted der barna møter trygghet, utfordringer, venner, 
humor og lek. Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og heim får mulighet til å 
utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker.  

2. Barnehagens innhold. 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.  
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi 
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse 
rammeplanen til lokale forhold. 
Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en 
årsplan for den pedagogiske virksomheten.  
Jfr. Lov om barnehager § 2. 

3. Barnehagens utforming. 
Barnehagen skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til 
barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge 
omgivelser.  
Barnas leke- og oppholdsareal tar utgangspunkt i de rommene som faktisk står til 
disposisjon for barnas aktiviteter. Veiledende norm for barnas lekeareal inne er 4 m2 netto 
pr. barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Utearealet bør være om lag 6 ganger så 
stort som leke- og oppholdsarealet inne. 
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Netto leke- og oppholdsareal i Dyrøy barnehage er: 
Inne: For barn under 3 år 6 m2 og for barn over 3 år 4,5 m2 
Ute: 4200 m2 

4. Godkjenning. 
Kommunene godkjenner barnehagen etter Lov om barnehager § 6 og § 10 der kommunen 
avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til 
formål og innhold, jf. §§ 1,1a og 2. Godkjenning gjøres i samsvar med til enhver tid fastsatte 
lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak og avtaler. 

5. Forvaltning av barnehagen. 
Barnehagen eies og drives av Dyrøy kommune i samsvar med Lov om barnehager § 7. 
Oppvekst- og omsorgsutvalget er det kommunale styringsorgan for barnehagen. 
Barnehagen er administrativt direkte underlagt Rådmannen. Barnehagen skal ha en styrer 
som har den daglige ledelsen av virksomheten. Jfr. Lov om barnehager § 17. 

6. Styringsverket i barnehagen. 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper 
et godt barnehagemiljø. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og 
diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen.  
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ 
for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. 
Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrene/ foresatte som velges av 
foreldrerådet. Videre består det av 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Både 
foreldre og personalrepresentantene velges for 1 år om gangen. Barnehagens eier kan 
delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 
Den politisk valgte, som representerer eier, velges for en valgperiode. Oppvekst- og 
omsorgsutvalget velger representant med vara som møter i samarbeidsutvalget. 
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. 
 
Jfr. Lov om barnehager § 4. 
De som møter i samarbeidsutvalget har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§13 – 13f. 
 

7. Opptak av barn. 
Det kan søkes om fra 40 % til 100 % plass i barnehagen.  
 Søknad til hovedopptaket skjer på eget skjema innen 1. mars. Søknad sendes 

elektronisk og en finner den på www.dyroy.kommune.no . 
 Opptak foretas av styrer. 
 Tildeling av fast plass gjelder til det enkelte barn begynner på skolen, eller til plassen 

sies opp. Barn bør være fylt 10 mnd. før oppstart i barnehagen. 
 Når det gjelder tildeling av plass / avslag på søknad regnes det som et enkeltvedtak, og 

forvaltningslovens regler gjelder. Klage på vedtak må sendes kommunen senest 3 uker 
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etter melding om opptak. Opprettholdes vedtaket går saken til formannskapet som 
avgjør saken med endelig virkning.  

 Følgende opptakskriterier legges til grunn ved opptaket, jfr. Lov om barnehager  
§§ 12 a og 13: 
a. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, og som er bosatt i Dyrøy, har etter søknad rett til å få plass i 
barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det 
året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage 
innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven og 
forskrifter. 

b. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak. Det skal foretas en 
sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Herunder 
vil barn med spesielle behov vurderes. 

c. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 
annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak i barnehage. 

d. Dyrøy kommune har i kommunestyrevedtak vedtatt løpende opptak. Dette 
innebærer at alle som søker om plass vil få tildelt plass. Det oppfordres innstendig 
om at en søker til hovedopptak da en slik ordning krever mer planlegging for 
helheten det påfølgende barnehageåret enn ellers. Dette gjelder selv om en ikke 
skal søke om plass før etter feks jul neste år. En må påregne normal 
saksbehandlingstid etter forvaltningsloven før en får innvilget plass etter denne 
ordningen.  

e. Barn bosatt utenfor Dyrøy kan tildeles plass for 1 år om gangen. 
f. Aldersgrensen for når et barn regnes som over/under 3 år er som følger: Barn skal 

regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Jmf 
Barnehageloven § 18. 

8. Betaling. 
 Betaling fastsettes av kommunestyret med bakgrunn i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager. Det betales for 11 mnd, fra 15. juli til 15. august er det betalingsfritt 
uavhengig av når barnet har ferie. Betaling skjer den 20. i hver mnd.  

 Barnehagen serverer to måltider mat hver dag, samt frukt. Samarbeidsutvalget 
fastsetter kostpenger som dekker innkjøp av mat i barnehagen. 

 Søskenmoderasjon gis etter kommunestyrets vedtak og etter forskrift om 
foreldrebetaling i barnehagen. I Dyrøy er det 30 % søskenmoderasjon i 
foreldrebetalingen for barn 2. Fra og med barn nr. 3 er det 50 % søskenmoderasjon.  
Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene.  
Det gis søskenmoderasjon der det er søsken i SFO.    

 Dersom barnehagen har kapasitet gis det anledning til kjøp av dager for barn som 
allerede har plass i barnehagen. Pris fastsettes av kommunestyret. Det åpnes ikke 
for salg av timer. 

 Regning for barnehageopphold skal betales ved forfall. Hvis ikke kan kommunen si 
opp plassen og barnet må tas ut av barnehagen med 14. dagers varsel. Innfordring 
av barnehageavgifter skjer etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

 Moderasjon i foreldrebetalingen for barnefamilier med lav betalingsevne vurderes 
etter søknad. Jmf forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 9. Fravær, permisjon og oppsigelse. 
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 Alt fravær skal meldes til barnehagen. Det gis ikke fradrag i foreldrebetalingen ved 
fravær. I helt spesielle tilfeller som f.eks. sykdomsfravær utover 1 mnd. kan 
barnehageavgiften søkes refundert. Legeattest skal da framvises.  

 Permisjon. Det kan søkes om permisjon fra hele eller deler av plassen. Permisjonen 
må da være over en lengre periode, over 1 mnd, og det må søkes 1 mnd. i forkant. 
Det åpnes ikke for korte permisjoner (under 3 mnd.) etter 1. april. 

 Plassen kan sies opp i løpet av barnehageåret. Dette må da skje skriftlig og med 1 
mnd. oppsigelsestid. Siste frist er 31.03 og april regnes da som 
oppsigelsesmåneden. Ved oppsigelse etter 1.april må det betales for plassen ut 
barnehageåret (om det da ikke foreligger særlige grunner som f.eks. flytting, 
sykdom) 

10. Åpningstid. 
Barnehagen har følgende åpningstid: 07.00-16.30. Åpningstidene fastsettes av oppvekst og 
omsorgsutvalget. 
Dersom foreldre enkelte ganger skulle bli forhindret i å hente barn innen kl. 16.30, skal det 
gis beskjed til barnehagen. Blir barn hentet for sent gjentatte ganger uten at beskjed er gitt, 
vil det bli sendt krav til foreldrene om dekning av overtidsbetaling. 
 
1. Beskjed skal gis når foreldre blir forhindret i å hente barnet innen kl. 16.30.  
Det må være en svært viktig grunn til at barnet blir hentet etter barnehagens stengetid. 
2. Ved 1. gang for sent henting skal det gis muntlig beskjed til foreldrene om at de må 
overholde barnehagens åpningstid. De må skrive under en bekreftelse på at barnet er 
hentet for sent. 
3. Ved 2. gangs for sent henting vil foreldrene få krav om innbetaling av gebyr. Gebyret 
vil bli innkrevd sammen med den månedlige foreldrebetalingen. 
4. Gebyrets størrelse: Kr. 300,- pr. gang. 
Det vises ellers til vedtatte handlingsplan i forhold til barn som ikke blir hentet i barnehagen. 
Hvor det er klare regler for hvilke rutiner personalet skal igangsette hvis en ikke får tak i 
noen av omsorgspersonene til barnet. 
Barnehagen har sommerstengt i 2 uker, ukene 29 og 30. I sommerferien, uke 27-33, kan 
redusert åpningstid avtales etter kartlegging av behov og i samarbeid med barnehagens 
brukerråd, samarbeidsutvalg.  
 
Barnehageåret starter uke 34.  
Barnehagen har 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen holder da stengt. Jfr. Særavtale 
SFS 2201. Disse planleggingsdagene tilstrebes etter å sammenfalle med skolen sine 
planleggingsdager. 
Barnehagen holder åpen i romjula og i påskeuken på bakgrunn av behovsundersøkelse. 
Jule- og nyttårsaften holder barnehagen stengt. Resterende dager i romjul er forbehold om 
5 barn påmeldt for å ha åpent og redusert åpningstid: 08.00-15.30 
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 1200. 
 

11. Ferieavvikling. 
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Barnas ferieår går fra uke 34 til uke 33.  
Barna skal ha 4 uker ferie hvorav 3 uker skal avvikles i løpet av uke 26 til 33.  
 
Beskjed om barnets ferie skal gis barnehagen innen 1. mai.  
Om den siste ferieuka/5 feriedager tas utenfor sommermånedene, skal barnehagen ha 
beskjed innen 1 uke i forkant. 
Barnehagen samarbeider med SFO i sommerferien. 

12. Forsikring. 
Dyrøy kommune har kollektiv ulykkesforsikring som gjelder barna for den tiden barna 
oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også turer og andre arrangement utenfor 
barnehagen som personalet står som leder for. 

13. Internkontroll og andre forhold. 
1. Internkontroll 
Barnehagen plikter å etablere og å gjennomføre internkontrollsystemer som 
dokumenterer at regelverket til enhver tid blir fulgt på en planmessig og forsvarlig måte. 
2. Syke barn 
Syke barn skal holdes hjemme. Har barnet smittsom sykdom skal barnehagen ha 
beskjed, slik at evt. tiltak kan iverksettes. Barnet skal være så friskt at det kan være ute i 
barnehagen. 

14. Taushetsplikt. 
Alle som jobber i virksomheten har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 til 13f. Det 
henstilles til foreldre og foresatte om å vise respekt for opplysninger de måtte få kjennskap 
til gjennom kontakten med barnehagen eller gjennom egne og andre barns uttalelser.  
Jfr. Lov om barnehager § 20. 

15. Opplysningsplikt. 
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak 
fra sosialtjenesten eller barnevernet. Barnehagen har dermed opplysningsplikt.  
Jfr. Lov om barnehager §§ 21 og 22. 

16. Tilsyn. 
Kommunen fører tilsyn med barnehagen etter Lov om barnehager. Jfr. Lov om barnehager 
§ 16. 

17. Dispensasjon fra bestemmelsene. 
Oppvekst- og omsorgsutvalget kan i spesielle tilfeller fravike fra bestemmelsen i 
vedtektene. Vedtaket skal i hvert tilfelle begrunnes. 
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Vedlegg 
1 Presentasjon læring i friluft - møte i Dyrøy 8.5.19 (003) 

 

Rådmannens innstilling: 
OPOM stiller seg bak Elvetun skoles avgjørelse om deltakelse i satsingen «Læring i Friluft» i 
regi av Midt-Troms friluftsråd.  
 

Kort sammendrag 
«Læring i friluft» er en nasjonal satsing, der skolene tar i bruk naturen som læringsarena. Elvetun 
skole har sluttet seg til opplegget.  

Saksutredning 
I samfunnsplanen for Dyrøy Kommune er et av målene under «Folkehelse og frivillig sektor» at 
vi i Dyrøy skal ta naturen i bruk for å bedre folkehelsa. Flere skal oppdage kortreiste 
turmuligheter 
Redusert fysisk aktivitet er et økende problem blant befolkningen. Dette har en negativ 
innvirkning på folkehelsen. Tiltak for å øke den fysiske aktiviteten bør ha fokus spesielt i tidlige 
år, når grunnlaget for fysisk helse og leve/aktivitetsvaner legges. 
 
Friluftsrådene har et landsomfattende skolenettverk, Læring i friluft, der hovedmålet å skape mer 
og bedre uteundervisning i skolen. Ved å undervise ute i naturen, skapes en læringsarena som 
også appellerer til elevgrupper som ikke engasjeres i like stor grad ved tradisjonell tilnærming til 
fagene.  
 
Nettverket er forankret i læreplaner og kompetansemål. Friluftsmeldingen inneholder nasjonale 
mål om økt bruk av naturen som læringsarena. Det foreligger også stortingsvedtak om en time 
fysisk aktivitet hver dag. 
Deltakelse i nettverket vil være gratis, Midt-Troms friluftsråd vil lede skolenettverket, sørge for 
kurs, materiell og kompetanseheving til skolene som deltar. Deltakelse på kurs vil være gratis, 
utenom vikarutgifter. 
For Elvetun skole vil dette medføre at to ansatte ved skolen skal være faste nettverksdeltakere. 
Disse skal møte på to samlinger i året. Det må i tillegg utarbeides en handlingsplan for læring i 
friluft. 
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Administrasjonens vurdering 
«Læring i friluft» er tiltak som vil være med på å imøtegå de økende folkehelseutfordringene. Å 
skape gode vaner og kunnskap om naturen og nærmiljøet må ansees som viktig i denne 
sammenheng. Med naturen som læringsarena, vil man kunne tilby et spennende alternativ til den 
klassiske klasseromsundervisningen. Hvordan effekten av dette slår ut vil vises ved evaluering 
av tiltaket.  
Elvetun skole er i en situasjon der det er flere fokusområder som gjør seg gjeldende og som 
krever oppmerksomhet på grunn av at de medfører endrede arbeidsmetoder. Skolen har jevnlig 
besøk av veilederkorps i tillegg deltar kommunen i IBS (inkluderende barnehage og skole). 
Realfagssatsingen og innføring av lærebrett er også prosjekter som krever innsats fra de ansatte.  
 
Når Elvetun skole nå blir med på «læring i friluft», medfører det store endringer for både elever 
og lærere. Skolens fagmiljø må til enhver tid vurdere hvor ressursene skal settes inn, dette 
medfører at noen tiltak nedprioriteres dersom andre viktigere tiltak må ha mer oppmerksomhet.
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Læring i friluft
Den naturlige måte å lære på

• Presentasjon på møte I Dyrøy 8.5.19

• Tove Amundsen Fuglem
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Midt- Troms friluftsråd?

Interkommunalt råd for Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, 
Lenvik, Sørreisa, Torsken, Tranøy kommune
12 år
Kommunenes forlengede arm innen 

friluftslivsarbeidet
Kompetansesenter og faglig rådgiver for kommunene
Kontorsted Bardu 
150% stilling 
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Hva jobber vi med

• Friluftsliv i hverdagen, herunder LIF
• Informasjonsarbeid
• Tilrettelegging
• Kartlegging og sikring av friluftsområder for 

allmennheten 

Hva gjør Midt-Troms friluftsråd?
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Mere og bedre uteundervisning i skolehverdagen
 Læring i friluft er friluftsrådenes landsomfattende skolenettverk som har som 

hovedmål å skape mere og bedre uteundervisning i skolen. 

 LIF er forankret i lærerplaner og kompetansemål

 LIF tar undervisningen ut av klasserommet og gir elevene fullverdig pedagogisk 
undervisning med naturen som klasserom.

 Gjennom LIF får elevene kjenne, lukte, smake, lytte, berøre og se på det de skal 
lære. Elevene erfarer seg fram til kunnskap. «Learning by doing»
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Læring i friluft har unike muligheter i norsk skole:

- Læreplanen; tverrfaglige tema og dybdefokus mm
- Nasjonalt mål i friluftsmeldinga om økt bruk av naturen som 

læringsarena
- Stortingsvedtak om en time fysisk aktivitet hver dag 
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Læring i friluftsliv er viktig fordi: 

• Kun 4 av 10 barn er aktive en time 
om dagen. Læring i friluft kombinerer 

undervisning med fysisk aktivitet. 

• Dagens skole har primært passiv 
klasseromsundervisning som ikke 

passer for alle elever. 

• Ny forskning viser at barn som er 
ute i naturen har redusert risiko for 

konsentrasjonsvansker, er bedre til å 
samarbeide og utvikler bedre 

motoriske evner enn barn som leker 
og utvikler seg i «kunstige» rom som 

lekeplasser eller innendørs. 
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Lærernes utfordringer 

Lage gode undervisningsopplegg i LIF. For- og etterarbeid er viktig 
Lærerne må ha mål for hva elevene skal lære?     

LIF skal være et verktøy for læring.  
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 tilby gratis deltakelse i skolenettverk

 lede skolenettverket, gi kurs, materiell og kompetanseheving til 
skolene som er med i nettverket. Skal være forankret i en 
handlingsplan for LIF som skolene utarbeider

 bidra med kartlegging av skolens ute- og nærmiljøområder, og 
vurdere tilretteleggingstiltak i samarbeid med skolen

 dekke kostnadene til skolene ifm nettverkssamling og kurs 
utenom vikarutgifter, og overtid

 Tilby gratis lån av utstyr og innkjøp av noe materiell

Midt-Troms friluftsråd kan:
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Nettverk og kurs

Alle deltakende skoler SKAL møte på nettverkssamlingene

• 2 samlinger i året
• 1 dagssamling
• 1 todagerssamling – Mange «verdensproblemer» ble løst 

rundt bålet på kvelden

• De samme personene møter hver gang

Skolene får tilbud om kurs etter ønsker og behov (melder inn)

• Deltakerne trenger ikke være i nettverket (mattelæreren, 
naturfaglæreren, gymlæreren, norsklæreren osv, FAU).
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Eksempler på kurs/tema

 Høsting; Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og 
fangst.

 Kart og kompass 
 Spor- og sportegn
 Ro- og padleopplæring
 Rovviltskole
Muntlige fag og fysisk aktivitet
 Utematematikk
 Naturfag/mat- og helse 
Mat på bål
 Kunst og håndverk
 Samarbeidsoppgaver 
 Skileik
 Astrologi – nordlys og stjernene
 Spikking
 Bygg en naturlekeplass
 Klart det går
 Botanikk
mm
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Skolene som melder seg inn i nettverket forplikter seg til å:

• Delta aktivt i skolenettverket med minimum 2 lærere 
• Videreformidle kunnskap i egen skole til lærerkollegiet og i 

undervisningen
• Lage handlingsplan for læring i friluft. MTF kan være 

behjelpelig med dette
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For hva er det verste som kan skje om man 
satser på friluftsliv i skolen?

- Gnagsår?
- Skrubbsår?
- Svette klær?
- Røde kinn?
- Solbrent?
- Stiv og støl?
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Spørsmål?

Foto: Ann-Monica Aglen

Spørsmål?

Ta kontakt med Tove Amundsen Fuglem: mtf@bardu.kommune.no eller tlf. 48 27 29 40
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