
Den 11. januar 2016 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 08.01.16
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter.

TiL stede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP

Navn
Gudleif Kristiansen
Tor-Bjarne Stabell
Reidun Mortensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen

Forfal]- l,Iøtt for

Fra administrasjonen:
Rådmann Inga Sørensen, sektorleder helse- og omsorg Ann Jorunn Stock,
rektor Roy A. Møller og som sekretær i møtet kontorfaglært Lill-Iren Sjursen

Møtet satt kl. 09.00

Møteinnkalling - Godkjent

Sakliste - Godkjent.

Møtet hevet kl. 09.30
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

I4øTEINNKALLING

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
11.0I.201"6 Tid: 09:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall mel-des
snarest til servicetorget 184 24 000. Vararepresentantene skal-
bare møiue etter særskil-t innkalling

SAI(LISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhol-d
t6/r L6/40
L.ERERSITUASJON VED }íASøY SKOLE FRA 01.01.16

Måsøy kommune, 969 den 8. januar 2016
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t/16
L,ItrRERSITUASJON VED MÅSØY SKOLE FRA 01.01.16

Rådmannens innstillins:
Fra 18.01.16 vil elevene ved Måsøy skole bli administrert av Havøysund skole og vil følge sarnme undervisning
som elevene ved Havøysund skole fÌlr. De blir knyttet til hver sin klasse og kontaktlærer.

Undervisningen vil foregå 3 dager i Havøysund og to dager ved Måsøy skole der de får veiledning av allerede
tilsatt lærer. Undervisningen i Havøysund vil foregå på mandager, tirsdager og torsdager.

Tirsdager og torsdager vil elevene reise til og fra Måsøy med hurtigbåten til Boreal, mandager med egen
sþssbåt. Måsøy kommune oppretter beredskapshjem/vertsfamilie(r) som elevene kan overnatte hos de dager de
ikke kommer seg trjem fra Havøysund p.g.a. dårlig vær o.l.

Behandling:

Ordfører Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet er gjort kjent med den vanskelige lærersituasjon som er oppståff ved Måsøy skole, og ber
administrasjonen innkalle berørte foreldre og lærer til møte i Havøysund den 14. januar for å informere om
situasjonen og finne en løsning for undervisningen ut inneværende skoleår i tråd med rådmannens innstilling i
saken.

Votering:
Rådmannens innstilling - Enst. vedtatt
Tilleggsforslag fremmet av ordfører - Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Fra 18.01.16 vil elevene ved Måsøy skole bli administrert av Havøysund skole og vil følge samme undervisning
som elevene ved Havøysund skole ffir. De blir knyttet til hver sin klasse og kontaktlærer.

Undervisningen vil foregå 3 dager i Havøysund og to dager ved Måsøy skole der de får veiledning av allerede
tilsatt lærer. Undervisningen i Havøysund vil foregå på mandager, tirsdager og torsdager.

Tirsdager og torsdager vil elevene reise til og fra Måsøy med hurtigbåten til Boreal, mandager med egen
sþssbåt. Måsøy kommune oppretter beredskapshjem/vertsfamilie(r) som elevene kan overnatte hos de dager de
ikke kommer seg hjem fra Havøysund p.g.a. dårlig vær o.l.

Formannskapet er gjort kjent med den vanskelige lærersituasjon som er oppstått ved Måsøy skole, og ber
administrasjonen innkalle berørte foreldre og lærer til møte i Havøysund den 14. januar for å informere om
situasjonen og finne en løsning for undervisningen ut inneværende skoleår i tråd med rådmannens innstilling i
saken.
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Enst. vedtatt
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