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Møteprotokoll 

 
Utvalg: Levekårsutvalget 
Møtested: Aremark skole 
Dato: 12.06.2018 
Tidspunkt: 19:00 – 21:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jørgen Henrik Hovde 
Grønlund 

Leder H 

Øivind Strand Nestleder SP 
Anne Kristine Dahl Medlem KRF 
Elin Louise Sørli Buer Medlem H 
Stine Marie Ranum Medlem SP 
Bjørn Tangen Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Wenche Johanne Høidal MEDL V 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Henry Kristiansen Wenche Johanne Høidal AP 
   

 
Merknader 
Nina Krafft Skolleborg, daglig leder Frivilligsentralen, deltok under behandlingen av PS 34/18 
og deler av PS 36/18 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Per Ole Pihlstrøm Virksomhetsleder/rektor, rådmannens representant 
Nina Krafft 
Skolleborg 

Daglig leder Frivilligsentralen 
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PS 31/18 Godkjenning av innkalling  
PS 32/18 Godkjenning av saksliste  
PS 33/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 34/18 Status Aremark Frivilligsentral  
PS 35/18 Fem dagers skoleuke for alle trinn     - Leksehjelp 

Prinsipper og retningslinjer 
 

PS 36/18 Orienteringer  
PS 37/18 Referatsaker  
PS 38/18 Forespørsler  

 
 

PS 31/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 32/18 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 33/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
 
 



Vedtak 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 34/18 Status Aremark Frivilligsentral 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
Rådmannens innstilling: 
 
Status Aremark Frivilligsentral tas til orientering. 
 
 
Nina Krafft Skolleborg orienterte om saksframlegget, og utvalgsmedlemmene fikk anledning til 
å stille spørsmål. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Status Aremark Frivilligsentral tas til orientering. 
 
 

PS 35/18 Fem dagers skoleuke for alle trinn     - Leksehjelp 

Prinsipper og retningslinjer 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
Rådmannens innstilling: 
 

1. Aremark kommunes timetall for barnetrinnet er 5 586 årstimer fra skoleåret 2018/2019. 
 

2. Det skal tilbys 1 time leksehjelp pr uke for elevene i alle årstrinn i barneskolen innenfor dette 
timetallet. Tilbudet skal ledes av pedagog. 
 

3. Tilbudet om leksehjelp i barnetrinnet kan velges bort og skal derfor legges til siste 
undervisningstime onsdager. Hvis de foresatte velger bort leksehjelp, må Aremark kommune 
organisere tilsyn for de elevene som venter på skyss eller overgang til SFO. Elever kan også 
forlate skolen etter avtale med foresatte. 
 

4. Det skal tilbys 1 time leksehjelp pr uke for 10. trinn etter undervisningstid. Tilbudet skal ledes av 
pedagog. 
 

5. «Fleksibel time» i gjeldende tabell for fag- og timefordeling benyttes til kroppsøving i 7. 
årstrinn. 
 

6. Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak i sak 2/15 oppheves. 
 

7. Etter anbefaling fra Agenda Kaupang forutsettes det at ledig tid etter undervisning på 
barnetrinnet onsdager benyttes til samarbeidstid for personalet på barnetrinnet. 
 

8. I høsthalvåret 2018 gis det kun leselekser til elevene i 1. til 4. trinn. SMU skal oppnevne et 
utvalg bestående av representanter for partene i skolesamfunnet som arbeider med retningslinjer 



for lekser ved Aremark skole. Utvalget fremmer et forslag som skal behandles i SMU og der 
SMU vedtar retningslinjer for lekser ved Aremark skole som skal gjelde for hele skolen fra 01 01 
2019.  
 

9. Organiseringen av skoleuka for barnetrinnet med én midtskyss skal evalueres. SMU leder 
arbeidet. Evalueringen skal benyttes i budsjettprosessen høsten 2018. 

 
 
Utvalgsleder orienterte om innspill som hadde kommet i saken helt fram til innspill fra møte i 
Aremark skoles skolemiljøutvalg (SMU) som ble holdt rett før møtet i Levekårsutvalget ble satt. 
 
Utvalget diskuterte saken med hovedvekt på punktene i rådmannens innstilling. 
 
Under avstemningen støttet utvalget enstemmig punktene 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 9 i rådmannens 
innstilling. 
 
Øivind Strand (SP) foreslo at følgende ble tatt inn som tillegg til rådmannens innstilling i punkt 
4: 
«Rektor kan, dersom kapasiteten tilsier det, utvide tilbudet til å omfatte elever fra henholdsvis 9. 
og 8. trinn.» 
 
Strands forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Jørgen Grønlund (H) foreslo at følgende ble tatt inn som tillegg til rådmannens innstilling i 
punkt 8: 
«Retningslinjene skal evalueres fortløpende i SMU.» 
 
Grønlunds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
 

1. Aremark kommunes timetall for barnetrinnet er 5 586 årstimer fra skoleåret 2018/2019. 
2. Det skal tilbys 1 time leksehjelp pr uke for elevene i alle årstrinn i barneskolen innenfor 

dette timetallet. Tilbudet skal ledes av pedagog. 
3. Tilbudet om leksehjelp i barnetrinnet kan velges bort og skal derfor legges til siste 

undervisningstime onsdager. Hvis de foresatte velger bort leksehjelp, må Aremark 
kommune organisere tilsyn for de elevene som venter på skyss eller overgang til SFO. 
Elever kan også forlate skolen etter avtale med foresatte. 

4. Det skal tilbys 1 time leksehjelp pr uke for 10. trinn etter undervisningstid. Tilbudet skal 
ledes av pedagog. Rektor kan, dersom kapasiteten tilsier det, utvide tilbudet til å omfatte 
elever fra henholdsvis 9. og 8. trinn. 

5. «Fleksibel time» i gjeldende tabell for fag- og timefordeling benyttes til kroppsøving i 7. 
årstrinn. 

6. Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak i sak 2/15 oppheves. 
7. Etter anbefaling fra Agenda Kaupang forutsettes det at ledig tid etter undervisning på 

barnetrinnet onsdager benyttes til samarbeidstid for personalet på barnetrinnet. 
8. I høsthalvåret 2018 gis det kun leselekser til elevene i 1. til 4. trinn. SMU skal oppnevne 

et utvalg bestående av representanter for partene i skolesamfunnet som arbeider med 
retningslinjer for lekser ved Aremark skole. Utvalget fremmer et forslag som skal 
behandles i SMU og der SMU vedtar retningslinjer for lekser ved Aremark skole som 



skal gjelde for hele skolen fra 01 01 2019.  Retningslinjene skal evalueres fortløpende i 
SMU. 

9. Organiseringen av skoleuka for barnetrinnet med én midtskyss skal evalueres. SMU leder 
arbeidet. Evalueringen skal benyttes i budsjettprosessen høsten 2018. 

 
 
 
 

PS 36/18 Orienteringer 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
Nina Krafft Skolleborg orienterte om de arbeidsoppgavene hun har innenfor kulturfeltet som 
ikke er direkte relatert til hennes virke som daglig leder i Frivilligsentralen. 
 
Per Ole Pihlstrøm orienterte om økonomisk status ved utgangen av mai 2018 innenfor 
virksomhetene som tilhører Levekårsutvalgets område. 

Vedtak 
 
 
 

PS 37/18 Referatsaker 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
 
Det var ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 
 

PS 38/18 Forespørsler 

Behandling i Levekårsutvalget - 12.06.2018  
Øivind Strand (SP) fremmet en forespørsel tilknyttet trafikale forhold i Aremark sentrum. 
Etter en meningsutveksling i utvalget trakk Strand sin forespørsel fra videre behandling i dette 
møtet. 
 

Vedtak 
 
 
 


