Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 26.09.2017
Behandling:
Oppvekstutvalget synes rapporten er god. Følgende forhold ble nevnt i drøftingene:
 Utvalget setter pris på at det legges inn praksisfortellinger fra skolene, selv om dette gjør
rapporten noe større.
 Oppvekstutvalget ser at satsing på praktisk pedagogikk i Leksvik de siste årene trolig har
gitt resultater. Det er langt mindre forskjell mellom kjønnene i grunnskolepoeng i
Leksvik enn i Rissa og resten av landet.
 Alle de fem satsingsområdene som er vedtatt for Rissa-skolene, er aktuelle i Leksvik.
Man ønsker derfor at de også gjøres gjeldende for Leksvik-skolene fram til høsten 2018,
når satsingsområder for neste fireårsperiode skal vedtas.
 Det kom fram ønske om å bruke kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene til å drøfte
sunt kosthold og kantinedrift i grunnskolene, blant annet med tanke på pris og
inkludering.
 Positive funn i rapporten bør komme enda tydeligere fram, f. eks. at 0,0 % av 7.
trinnselevene i Leksvik-skolene rapporterer at de har vært utsatt for mobbing 2-3 ganger
i måneden eller oftere av andre elever på skolen.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i Indre Fosen bygger på resultater offentliggjort for de
to kommunene Leksvik og Rissa i Utdanningsdirektoratets kvalitetsportal Skoleporten.
1. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av skolenes tilstand innenfor de obligatoriske
rapporteringspunktene ressursbruk, læringsmiljø og resultater. Rapporten viser at det er
høy kvalitet i arbeidet som utføres i grunnskolene i de to kommunene. Rapporten viser
også at grunnskolene har flere forbedringspunkter, både innenfor læringsmiljø og faglige
resultater.
2. Fellesnemnda i Indre Fosen slutter seg til de fem satsingsområdene som Rissa
kommunestyre vedtok under behandlingen av tilstandsrapport 2016. Kommunestyrets
vedtak er gjengitt bakerst i tilstandsrapporten, se vedlegg 7.5.
3. Tilstandsrapport 2018 for grunnskolene i Indre Fosen skal inneholde en evaluering av
måloppnåelsen innenfor de fem satsingsområdene og munne ut i felles satsingsområder
for neste fireårsperiode. Dette er i tråd med fireårsplanen for styringsdialogen, som
fellesnemnda slutter seg til. Fireårsplanen for styringsdialogen er gjengitt bakerst i
tilstandsrapporten, se vedlegg 7.6.

