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PS 7/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Levekårsutvalget - 15.03.2018  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 8/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Levekårsutvalget - 15.03.2018  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 9/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Levekårsutvalget - 15.03.2018  
 
 



Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 10/18 Alternative muligheter for å etablere tilbud for ungdom i Aremark 

Behandling i Levekårsutvalget - 15.03.2018  
 

Rådmannens innstilling 
Alternativene 1 «Renovering/oppgradering av Myrland», 2 «Nytt bygg settes opp på 
Myrlandtomta» og 4 «Furulund 1» utredes. 
 
Øivind Strand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Alternativene 1 «Renovering/oppgradering av Myrland» og 2 «Nytt bygg settes opp på 
Myrlandtomta» utredes. 
 
Bjørn Tangen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Alternativene 1 «Renovering/oppgradering av Myrland, 2 «Nytt bygg settes opp på 
Myrlandtomta» og 4/5/6 «Furulund» utredes. 
 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer. 
 
Øivind Strands forslag fikk 2 stemmer (Strand, Ranum) 
 
Bjørn Tangens forslag fikk 5 stemmer (Grønlund, Tangen, Dahl, Buer, Høidal) 
 
Bjørn Tangens forslag ble vedtatt. 
 
Jørgen Hovde Grønlund (H) fremmet følgende tilleggsforslag til ovennevnte vedtak: 
 
«Utredningen bør blant annet svare på:  
 
* Hvilke behov tilbudet skal dekke, og hvor stort areal det vil kreve, basert på tidligere 
erfaringer med ungdomsklubb i Aremark, barn og unges innspill i denne saken og eventuelle 
besøk/referanser fra andre klubber i Østfold 
 
* Hva i en ombygging-/bygging-/restaurering-prosess kan gjøres på dugnad, og hva kan man 
forvente å få dekket av ulike tilskuddsordninger  
 
* Hvordan tilbudet skal organiseres, driftes og bemannes, inkludert kostnader ved dette 
 
* Muligheter for samarbeid med lag og foreninger 
 
Barn og ungdom skal involveres videre i arbeidet med ny klubb.» 
 
Grønlunds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak 
Alternativene 1 «Renovering/oppgradering av Myrland, 2 «Nytt bygg settes opp på 
Myrlandtomta» og 4/5/6 «Furulund» utredes. 
Utredningen bør blant annet svare på:  
* Hvilke behov tilbudet skal dekke, og hvor stort areal det vil kreve, basert på tidligere 
erfaringer med ungdomsklubb i Aremark, barn og unges innspill i denne saken og eventuelle 
besøk/referanser fra andre klubber i Østfold 
 
* Hva i en ombygging-/bygging-/restaurering-prosess kan gjøres på dugnad, og hva kan man 
forvente å få dekket av ulike tilskuddsordninger  
 
* Hvordan tilbudet skal organiseres, driftes og bemannes, inkludert kostnader ved dette 
 
* Muligheter for samarbeid med lag og foreninger 
 
Barn og ungdom skal involveres videre i arbeidet med ny klubb. 
 
 
 

PS 11/18 Orienteringer 

Behandling i Levekårsutvalget - 15.03.2018  
 
Virksomhetsleder/rektor orienterte om status i arbeidet med innføringen av 5 dagers skoleuke i 
alle klassetrinn. Han siterte blant annet fra rektors fredagsbrev 16. februar 2018: 
 
«Innlegg fra FAU til Fredagsbrevet fredag 16.februar 2018 
FAU hadde tirsdag denne uken møte på skolen. Vi har blitt bedt om å uttale oss om hvordan vi 
som foreldre tenker oss overgangen fra 4 til 5 dagers uke for Aremark skole. Det er jo som 
tidligere blitt nevnt i fredagsbrev at dette er vedtatt politisk, så vi har nå mulighet til å påvirke 
hvordan dette blir i praksis. 
Vårt ønske er i utgangspunktet at når man øker med en dag, så bør flere skoledager bli kortere, 
men vi er avhengig av skoleskyss i Aremark, og det er kun budsjettert til en midtskyss. Vi 
ønsker da at elevene fra 1 til 4. klasse fra høsten av ikke får med seg lekser hjem, og at skolen 
tilrettelegger for dette. Foreldre opplever allerede slitne barn etter lange skoledager, og vi tenker 
at det vil hjelpe å ikke måtte sitte med lekser etter de lange dagene. Onsdager ønsker vi at 
midtskyssen går kl. 12.00, for både 1. til 4.klasse, og 5. til 7.klasse. 
I forhold til leksehjelp tenker vi at skolen finner gode løsninger til dette, under forutsetning at de 
som velger denne bort (dette er frivillig), får et annet tilbud. Det kom også frem at leksehjelpen 
for ungdomskolen bør flyttes tilbake til skolen, da dette ikke har fungert som ønsket på 
ungdomsklubben. Referat fra dette møtet vil bli sendt skolen, og rektor vil også ta det med 
videre til Levekårsutvalget, det politiske utvalget som behandler saker om skolen.» 
 
Virksomhetsleder/rektor orienterte videre om at det ville bli avholdt møte i Samarbeidsutvalget 
for skole og barnehage den 12. april klokka 17:00 og at saken vil bli satt på dagsorden her. Det 
legges opp til involvering i det videre arbeid og til at det legges fram en sak for LKU i møtet 24. 
mai som skal behandle prinsipielle spørsmål innenfor saksområdet. 



 
 
 
 

PS 12/18 Referatsaker 

Behandling i Levekårsutvalget - 15.03.2018  
 
Det vises til referat fra møte i FAU som ble referert i sak PS 11/18. 
 
 
 

PS 13/18 Forespørsler 

Behandling i Levekårsutvalget - 15.03.2018  
 
Det ble ikke fremmet noen forespørsler i møtet. 
 
 
 


