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LÆ,RERSITUASJON VED MÅSØY SKOLE FRA 01.01.16

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Ame Møller
r6140

Arkiv:420

Saksnr.:
Ut6

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
II.OI.2016

Rådmannens innstilling:
Fra 1-8.01.1-6 vil elevene ved MåsØy skole bli administrert av Havøysund skole og vil følge

samme undervisning som elevene ved HavØysund skole får. 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 skyssbåt. 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.

Dokumenter:

Innledning:

MåsØy skole har to ansatte: En rektor/lærer i tO} % stilling og en lærer i 60 % stilling.
Det er for tiden 3 elever ved skolen: En elev i 7.klasse, en elev i 9.klasse og en i 1O.klasse.

Rektor ved Måsøy skole ble sykemeldt i tOO % fra midten av oktober 2015. Hun er fortsatt
sykemeldt, og vil ikke komme tilbake ijobb ved Måsøy skole resten av dette skoleåret.

Situasjonen som oppsto har vært løst slik:
o Wiggo Kuivalainen har fram t¡l 01.0L.16 vært rektor og lærer 2 dager pr.uke, og

Jennifer Konecny har vært midlertidig tilsatt som lærer i 6O o/o stilling fram til
01.01.16.
Wiggo Kuivalainen er tilsatt i annen stilling i Måsøy kommune, og har gitt beskjed at
han ikke har mulighet å fortsette ved Måsøy skole f.o.m. 11.01.L6. Jennifer Konecny

er fra 0L.01.16 tilsatt som lærer ved Havøysund skole.

Måsøy kommune har utlyst stillingen som rektor og lærer ved skolen to ganger, men det har

ikke lykkes oss å få tak i en person med relevant faglig og pedagogisk kompetanse for å

kunne gi elevene en forsvarlig grunnskoleopplæring.
Fra L1.0L.16 står v¡ altså igjen med en lærer i 60% stilling.

Saksutredning:

Med henvisning t¡l S$ L0-1 ogLO-2 i Opplæringslova kan ikke MåsØy kommune gi elevene
ved Måsøy skole et fullverdig skoletilbud f.o.m. 11.0L.16 da vi kun har en lærer i 60o/o stilling
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igjen. Vedkommende lærer er uten pedagogisk utdanning, men har god faglig kompetanse i

noen fag.

Rådmannen ser ingen annen mulighet enn å la elevene få all sin undervisning ved
Havøysund skole, subsidiært 3 dager i Havøysund og to dager på hjemskolen med veiledning
av tilsatt lærer ved Måsøy skole.

Elevene vil få elevstatus som elever ved Havøysund skole, og vil bli administrert derfra.
Dette innebærer at elevene fiølger samme undervisningsopplegg som elevene ved
Havøysund skole får, de vil få tilhørighet i klasse og få ny kontaktlærer. Kun slik kan vi sikre
et fullverdig, kvalitativt godt pedagogisk tilbud til elevene.

Det gjenstår ennå minst to utfordringer som vi må finne en løsning på:

L. Skoleskyss. Her har vi to alternativer:
o Rutebåt - passer best med rutetidene på tirsdager og torsdager.
o Skyssbåt - L, 3 eller 5 dager i uka. Vedlagt tilbud fra skyssbåtfirma.
2. Beredskapshjem i Havøysund. Vi må ha på plass et eller to beredskapshjem som kan

losjere elevene når været tilsier at de ikke kan komme seg hjem fra Havøysund etter
endt skoledag.

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Pris på skole transport

Havøysund, den 08.01. 1 6

Roy-Arne Møller
Rektor Havøysund skole
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