
 

  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Levekårsutvalget 
Møtested: , Møtet avholdes digitalt via Teams 
Dato: 22.04.2020 
Tidspunkt: 19:00 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post: post@aremark.kommune.no 
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Per Ivar Thomasrud Mary Anne Gløboden 
leder utvalgssekretær 
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PS 12/20 Godkjenning av innkalling

PS 13/20 Godkjenning av saksliste

PS 14/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



 Arkiv: A20 

Arkivsaksnr: 2017/1518-3 

Saksbehandler:  Frode Gabrielsen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Levekårsutvalget 15/20 22.04.2020 

 

Oppdeling av felles SU 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
18.02.2016 ble følgende vedtatt i tidligere OPK nå Levekårsutvalget: 
 
1. Aremark kommune innfører en ordning med felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage fra 1. 
april 2016.  
2. Rektor ved Aremark skole er representant for Aremark kommune. Rektors stedfortreder er 
vararepresentant for rektor.  
3. Som Aremark kommunes tre øvrige representanter med vararepresentanter velges: Stine Ranum 
vara Elin Buer  
Jørgen Grønlunds vara Wenche Høidal  
Barnehagestyrer vara styrers stedfortreder  
 
4. I februar 2017 skal sammenslåingen av SU-ene tas opp til ny politisk vurdering i OPK, på 
bakgrunn av det siste års erfaringer.  
 
Når dette ble vedtatt lå barnehagen under virksomhetsleder skole. Fra 2018 ble dette delt med 
egen virksomhetsleder på barnehage 

Vurdering 
Skolen 
Vi ønsker å dele su barnehage/skole for da kan vi slå sammen su og smu. Begge må gjøres, men 
kan slås sammen ifølge opplæringsloven § 11-1a (Samarbeidsutvalet kan sjølv vere 
skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast 
tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal). På den måten blir det 
kortere møter for elevene som er viktig for særlig de yngste. På su og smu er det ofte de samme 
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sakene som blir tatt opp. For de ansatte blir det færre timer til møter i og med at møtene blir 
kortere. 

Barnehagen 
Vi ønsker å dele opp dette slik at bare barnehagesaker blir tatt opp på su. For de ansatte blir det 
færre timer til møter i og med at møtene blir kortere. Det blir også muligens færre møter. 

Politikere 
Det var to politikere på su. Det kreves minst en. Hvis de går på hvert sitt møte så sparer de tid på 
kortere møter. 

Hvis behov kan vi legge inn felles su. Ellers så er det et tett samarbeid mellom barnehage/skole. 

 
Folkehelse 
 

Rådmannens innstilling 
Barnehage og skole får hver sitt SU.  
 
Som politisk representant i SU for barnehagen velges:________________.  
 
_______________ velges som personlig vararepresentant. 
 
 
 
Som politisk representant i SU for skolen velges:________________.  
 
_______________ velges som personlig vararepresentant. 
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 Arkiv: C20 

Arkivsaksnr: 2020/105-1 

Saksbehandler:  Frode Gabrielsen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Levekårsutvalget 16/20 22.04.2020 

 

Plassering av Aremark aktivitetspark/Tufteparken 

 
Vedlegg 
1 2020_tuftepark 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Aremark kommune har deler av en Tuftepark lagret i påvente av å settes opp. 

Vurdering 
Det er et ønske at Tufteparken settes opp på skolens område. Der er det tilgjengelig plass og det vil 
være lettere for skolen å bruke anlegget i skoletida og skolens område er selvsagt tilgjengelig for alle 
utenfor skoletid. I dag bruker mange skolen på fritida og vi håper at enda flere vil bruke området hvis 
Tufteparken også kommer her. Det vil også være en fordel for eventuelt tilsyn at anleggene er mest 
mulig konsentrert. 

Aremark IF støtter også at parken bygges på skolen. 

 
Folkehelse 
Tufteparken vil være et godt tiltak for å øke mulighetene for aktiviteter.  

Rådmannens innstilling 
Aremark aktivitetspark/Tufteparken bygges på skolen 
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 Arkiv: C03 

Arkivsaksnr: 2019/239-5 

Saksbehandler:  Frode Gabrielsen 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Levekårsutvalget 17/20 22.04.2020 

 

Opprette 17. mai komite 

 
 

Saksopplysninger 
Tidligere har FAU ved foreldre fra ett trinn utgjort 17.mai-komiteen. Kontinuiteten har vært 
utfordret ved at det da har blitt nye folk fra år til år samt at komiteen er litt smalt i sammensatt i 
forhold til alle involverte i 17.mai-feiringa. 

Vurdering 
For å oppnå en bredere forankring er det ønskelig med en 17.mai-komite som består av en fra 
henholdsvis Formannskapet, FAU, teknisk etat, skole/barnehage og elevråd. Representanten fra 
Formannskapet bør være leder av komiteen.  
 
Folkehelse 
 

Rådmannens innstilling 
Det opprettes en 17.mai-komite som beskrevet i vurderingen over. 
 
Fra formannskapet velges:_______________________ som medlem og leder av komiteen. 
 
I anledning Coronapandemien vil årets 17.mai bli annerledes enn tidligere år. Rådmannen mener 
derfor at det bør tillegges årets 17.mai komite å se på hvordan årets 17.mai kan arrangeres med 
verdighet uten at store folkemengder møtes tett på hverandre. Det bør derfor i år ikke arrangeres 
borgertog eller aktiviteter på skolen. Det bør likevel kunne gjennomføres enkelte markeringer, 
med taler osv, rundt minnesmerker, flaggheis osv. Feiringen gjennomføres etter FHI’s 
retningslinjer for trygge arrangementer.  
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 Arkiv: 243 

Arkivsaksnr: 2020/115-2 

Saksbehandler:  Ragnfrid Næss 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Levekårsutvalget 18/20 22.04.2020 

 

Orientering om søknad midler til fritidskort 

 
Vedlegg 
1 Utlysning av midler - forsøk med fritidskort 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 12.12.19 sak 126/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, ble det 
vedtatt følgende: 
 
1. Aremark kommune ønsker å være med i en prøveordning med innføring av «fritidskortet». 

Fritidskortet er en ordning foreslått i statsbudsjettet av KrF, og som skal gjelde alle barn og 
unge. Fritidskortet inneholder en pengesum som kan brukes til å kjøpe fritidsaktiviteter 
innen idrett, musikk eller kunst.  

 

Vurdering 
I januar ble det gjennom Bufdir lyst ut midler til forsøk med fritidskort for høsten 2020 og våren 
2021, med søknadsfrist 14.02.20. Aremark kommune har derfor søkt på å få være med på dette 
pilotprosjektet. 
Kommunene vil kunne motta et tilskudd på mellom 800 og 1000 kroner per barn i målgruppen 
per halvår. I tillegg kan hver deltakerkommune søke om inntil kr. 500 000 til 
utviklingsmidler/administrasjon av prosjektet i halvåret. For Aremark kommunes del er det søkt 
om å dekke en 20% stilling. Antatt saksbehandlingstid av søknadene er mars/april 2020. 
 
Folkehelse 
 
Dette er et tiltak som kommer under folkehelse. Er med på å utjevne sosiale forskjeller mellom 
barn og unge. Slik at alle kan delta i aktiviteter på lik linje uavhengig av familiens inntekt. 

9



Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering 
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Fra: Kjersti Eknes[kjersti.eknes@bufdir.no]
Sendt: 20.01.2020 15:18:14
Til: post@aremark.kommune.no[post@aremark.kommune.no]
Tittel: Utlysning av midler - forsøk med fritidskort

Bufdir lyser nå ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021.
 
Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Midlene i fritidskortet skal bidra til å
dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Målet med
fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Målet med
forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger.
 
Mer informasjon om forsøket og utlysning av midler.
 
Kontaktpersoner i Bufdir:
Kjersti Eknes, tlf. 980 48 680, e‐post: kjersti.eknes@bufdir.no
Åshild Husjord Selboe, tlf. 970 69 347, e‐post: ashildhusjord.selboe@bufdir.no
Emina Simic, tlf. 466 17 925, e‐post: emina.simic@bufdir.no
Spørsmål om Bufdirs søknadsportal skal rettes til Emina Simic.
 
Søknadsfrist: 14.02.2020
 
 
Vennlig hilsen
Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet
www.bufdir.no 
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PS 19/20 Orienteringer

PS 20/20 Referatsaker

PS 21/20 Forespørsler
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