Møteprotokoll for Utvalg for barn, oppvekst og opplæring –
(BOO)
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

15.02.2021
Kantina på rådhuset + Teams
Kl. 0900 – 1500

Medlemmer:
Astrid Senstad
Tove Mette Sandvik
Stein Trygve Stabekk
Steinar Bruun
Tåle W. Willerud
Kristin Jess-Bakken
Einar Nordengen

Parti
AP
AP
R
SP
SP
V
H

Forfall:
Silje Aasli

Parti
SP

Fra administrasjonen:
Navn:
Anne Grete Hole-Stenerud
Astrid Fykse
Anne Aglen Brendmoe
Guro Grinvoll Jensen
Åse Marie Bjorbækmo
Ellen Kari Aalstad
Toril Walby van Dijk
Ann Kristin Enger
Sindre Flesvik

Stilling
Kommunalsjef
Rådgiver barn og unge
Leder PPT
Leder helsestasjonstjenester
Leder barneverntjenesten
Skolesjef
Barnehagesjef
Leder læringssenteret
Rådgiver grunnskole

Merknader: Møtet foregikk både fysisk og via Teams
Møteleder: Kristin Jess-Bakken
Andre som møtte: via Teams, Sigmund Moshagen fra Oppland Arbeiderblad
Frøydis Barstad fra SP

Saksliste:

Saksnummer:

001/21
002/21
003/21
004/21
005/21
006/21
007/21

Sakstittel:

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakslista
Godkjenning av protokoll
Høringsinnspill – Strategidokument Oppvekst 2040
Kostnader og fleksibilitet i SFO-tilbudet
Orienteringssaker
Åpen post

001/21: Godkjenning av innkalling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Innkallingen til møtet godkjennes.
15.02.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring – (BOO)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
BOO-001/21Vedtak:
Innkalling til møtet godkjennes.

002/21: Godkjenning av sakslista
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sakslista til møtet godkjennes.
15.02.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring – (BOO)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
BOO-002/21Vedtak:
Sakslista til møtet godkjennes.

003/21: Godkjenning av protokoll
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes.
15.02.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring – (BOO)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
BOO-003/21Vedtak:
Møteprotokoll fra forrige møte godkjennes.

004/21: Høringsinnspill - Strategidokument Oppvekst 2040
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Oppvekst 2040 – strategidokument for oppvekstsektoren, vedtas som retningsgivende
for arbeidet på oppvekstområdet i Østre Toten kommune.
2. Forslag til hovedområder og innsatsområder konkretiseres videre i en handlingsdel som
innarbeides i det fireårige handlingsprogram og i årsbudsjetter.
15.02.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring – (BOO)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra Kristin Jess-Bakken (V):
Høringsinnspillene går til videre bearbeiding til gruppeledere og skrivegruppa.
- bearbeidingen må inneholde språkvask
- tydeliggjøring av foreldrerollen
- vurdere begrepsforslag og endringsforslag på formuleringer
- tydeliggjøring av dagens situasjon
- beskrivelse av dagens status
Avstemning:
Fellesforslaget fra Kristin Jess-Bakken (V) ble enstemmig vedtatt.
BOO-004/21Vedtak:
Høringsinnspillene går til videre bearbeiding til gruppeledere og skrivegruppa.
- bearbeidingen må inneholde språkvask
- tydeliggjøring av foreldrerollen
- vurdere begrepsforslag og endringsforslag på formuleringer
- tydeliggjøring av dagens situasjon
- beskrivelse av dagens status

005/21: Kostnader og fleksibilitet i SFO-tilbudet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Plasstyper:
For å gi et mer fleksibelt tilbud i SFO i Østre Toten kommune, prøves det ut med en ordning
med fem ulike plasstørrelser for SFO-året 2021/2022. Det gis tilbud om flg. plasstørrelser:
20% - 1 morgen og 1 ettermiddag
40% - 2 morgener og 2 ettermiddager
60% - 3 morgener og 3 ettermiddager
80% - 4 morgener og 4 ettermiddager
100% - 5 morgener og 5 ettermiddager
Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser, siden det er forutsigbart med tanke på
forholdsmessig bemanning.
2. Ferie SFO:
Dagens ordning vedr. ferie-SFO beholdes.
15.02.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring – (BOO)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra BOO:

BOO utvalget ønsker i utgangspunktet en større fleksibilitet basert på timesbank eller tilsvarende. I
den gitte situasjonen ser vi at dette blir vanskelig på nåværende tidspunkt. SFO tilbudet skal derfor
jobbes videre med i Oppvekst 2040.
1. Plasstyper:
For å gi et mer fleksibelt tilbud i SFO i Østre Toten kommune, prøves det ut en ordning
med ulike plasstørrelser for SFO-året 2021/2022. Det gis tilbud om flg. plasstørrelser:
20 % - 1 morgen og 1 ettermiddag
40 % - 2 morgener og 2 ettermiddager, eller 3 ettermiddager
60 % - 3 morgener og 3 ettermiddager, eller 4 ettermiddager
80 % - 4 morgener og 4 ettermiddager, eller 5 ettermiddager
100 % - 5 morgener og 5 ettermiddager
I tillegg skal det være et tilbud på 5 morgener.
Ferietilbudet fra før 2017 gjeninnføres. Det bestilles en spørreundersøkelse
blant brukere av nåværende ferie SFO for å evaluere denne ordningen, og
legge et grunnlag for et utbedret tilbud.

Avstemning:
Fellesforslaget fra BOO ble enstemmig vedtatt.
BOO-005/21Vedtak:

BOO utvalget ønsker i utgangspunktet en større fleksibilitet basert på timesbank eller tilsvarende. I
den gitte situasjonen ser vi at dette blir vanskelig på nåværende tidspunkt. SFO tilbudet skal derfor
jobbes videre med i Oppvekst 2040.

1. Plasstyper:
For å gi et mer fleksibelt tilbud i SFO i Østre Toten kommune, prøves det ut en ordning
med ulike plasstørrelser for SFO-året 2021/2022. Det gis tilbud om flg. plasstørrelser:
20 % - 1 morgen og 1 ettermiddag
40 % - 2 morgener og 2 ettermiddager, eller 3 ettermiddager
60 % - 3 morgener og 3 ettermiddager, eller 4 ettermiddager

80 % - 4 morgener og 4 ettermiddager, eller 5 ettermiddager
100 % - 5 morgener og 5 ettermiddager
I tillegg skal det være et tilbud på 5 morgener.
Ferietilbudet fra før 2017 gjeninnføres. Det bestilles en spørreundersøkelse
blant brukere av nåværende ferie SFO for å evaluere denne ordningen, og
legge et grunnlag for et utbedret tilbud.

006/21: Orienteringssaker
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
15.02.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring – (BOO)
Behandling i møte:
1. Muntlig orientering om dagens situasjon v/kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud
• Status i sektor BOO med dagens koronasituasjon
• Situasjonen i sektor BOO etter data-angrepet
• Tilsynssak barneverntjenesten
BOO-006/21Vedtak:
Sakene tas til orientering.
2. Oppvekst 2040 – barnehage og skolestruktur
• Status og videre prosess
• Arbeides videre med 2 ulike alternativer på barnehagesiden og 6 ulike alternativer på
skolesiden
• Endelig rapport forventes 19.mars
• Det arbeides pr. nå for å legge frem sak til behandling i BOO-utvalget 19.april og deretter
høringsperiode 26.april – 12.mai
• Behandles i BOO-utvalget i mai mnd
• Det legges opp til behandling i formannskapet 9.juni og kommunestyret 16.juni

BOO-006/21Vedtak:
Saken tas til orientering
3. Muntlig orientering om Læringssenteret v/leder for læringssenteret Ann Kristin Enger
• Ny integreringslov
• Aktivitet Læringssenteret
• Integreringsråd – status/videre arbeid
• Kombinasjonsforsøket
Fellesforslag fra BOO:
Pkt. Integreringsråd: Saken tas til orientering. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående
av 5-7 representanter fra brukersiden, politisk ledelse, administrasjon, næringsliv og andre

relevante aktører som utarbeider forslag til organisering og mandat for arbeidet med
etablering av integreringsråd. Posisjonen og opposisjonen kommer med navngitt
representant innen 26.mars.
BOO-006/21Vedtak:
Fellesforslaget fra BOO ble enstemmig vedtatt
4. Innbyggerinnspill Oppvekst 2020:
Innbyggerinnspill legges ved protokollen ved utsendelse.
BOO-006/21Vedtak:
Saken tas til orientering.
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt.
BOO-006/21Vedtak:
Sakene tas til orientering med endringer. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 5-7
representanter fra brukersiden, politisk ledelse, administrasjon, næringsliv og andre
relevante aktører som utarbeider forslag til organisering og mandat for arbeidet med
etablering av integreringsråd. Posisjonen og opposisjonen kommer med navngitt
representant innen 26.mars.

007/21: Åpen post
15.02.2021 Utvalg for barn, oppvekst og opplæring – (BOO)
Behandling i møte:
Kristin Jess-Bakken (V) : det er lov å melde inn saker til åpen post, meldes til Kristin JessBakken som videresender til kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud

