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1 Oppvekstplan 6-16
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 26.10.2016

Behandling:
Tone Mari Iversen og Åse Mona Vikten stilte spørsmål om sin habilitet i sak 46/16 og sak
47/16, da de har vært med i rektorkollegiet som har vært med i utarbeiding/behandling av disse
sakene. Levekårsutvalget vedtok at Tone Mari Iversen og Åse Mona Vikten er habil i
behandlingen av disse sakene.
VEDTAK:
Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:
1. Utviklingsplan for skolene i Lyngen, Oppvekstplan 6-16 tas til etterretning
2. Målene i planen skal gjenspeiles i skolenes årsplaner
3. Det skal rapporteres til kommunestyret på kvalitet og oppnådde resultater i kommunens
årsmelding.

Rådmannens innstilling
1. Utviklingsplan for skolene i Lyngen, Oppvekstplan 6-16 tas til etterretning
2. Målene i planen skal gjenspeiles i skolenes årsplaner
3. Det skal rapporteres til kommunestyret på kvalitet og oppnådde resultater i kommunens
årsmelding.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Oppvekstplan 6-16 er Lyngen kommunes utviklingsplan for grunnskolene og kulturskolen i årene
2015-2018. Planen erstatter tidligere virksomhetsplaner for grunnskolen i Lyngen.
Oppvekstplanen er bredt forankra i skolenes organisasjoner og bygger på nasjonale, regionale og
lokale føringer.
Oppvekstplanene bygger også på lokale mål for grunnskolen i Lyngen, vedtatt i K-sak 52/15:






Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og
sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med utvikling av tilpasset opplæring i skolene for å
minke/begrense bruken av spesialundervisning.
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå
i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra
mestringsnivå 1 (laveste nivå)
Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing.
Skolene i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.
Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.

De kommunale barnehagene har sin egen oppvekstplan som danner grunnlaget og gir føringer for
hva barnehagen skal vektlegge de neste tre årene. Oppvekstplanene revideres årlig
Oppvekstplanen er fundamentert på lover og forskrifter, samt statlige, regionale og lokale
satsinger for skolene.
Arbeidet med oppvekstplanen startet i 2014, og planen har vært to ganger på høring i skolene og
skolenes organisasjoner. Oppvekstplanen har også vært på høring i skolenes organer, FAU og
Elevråd.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
Kommuneplanen
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen
Miljøkonsekvenser
Ingen
Vurdering av alternativer og konsekvenser
En utviklingsplan skal være dynamisk i den forstand at den kan fange opp eventuelle endringer i
vilkår og føringer som legges av ulike myndigheter. Planen skal være framtidsrettet, realistisk og i
tråd med det kommunestyret som skoleeier ønsker for tjenesteutviklingen. Planen skal være det
kommunale overordna styringsverktøyet for skolene som lager sine egne handlingsplaner, bygd på
føringene i denne overordna planen. Barnehagene har sin egen plan, oppvekstplan 0-6.
Oppvekstplanen er en delplan under kommuneplanen, som tar for seg skolene i kommunen,
inkludert kulturskolen.

