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Formannskapet
Formannskapet

Møtedato
11.01.2016
18.01.2016

Rådmannens innstilling:
Avtale mellom Måsøy kommune og foreldre vedr. videre drift av Måsøy skole fra 18.01.2016

1. Elevene bruker kun hurtigbåten til Boreal som skyssmiddel. Måsøy kommune
betaler kostnadene.

2. Elevene vil bli administrert av Havøysund skole f.o.m. 18.01.16. Det betyr at de
vil følge samme underryisning som elevene i Havøysund får, de får egen
kontaktlærer og blir tilhørende den klassen i Havøysund alderen tilsier de skal
gå i. De vil i tillegg bli lagt inn som elever vÆIavøysund skole i alle
skoleadministrative systemer. Rektor Havøysund skole vil overta ansvaret for
elevene fra samme dato.

3. Elevene bor og går på skolen i Havøysund fra mandag til onsdag/torsdag. Måsøy
kommune bekoster vertsfamilie for elevene i 9. og lO.klasse, og egen møblert
leilighet til foreldre og elev i 7.klasse. Vertsfamilie er Torill Fagerhaug og Tommy
Strand - de får kr.750,00 pr.barn/døgn. Elev og foreldre i T.klasse får leilighet
fra 25.01.16 - de fårkun bekostet møblert leilighet, men ingen matpenger. I uke 3
vil de bo hos private som vil få en godtgiørelse lik den vertsfamilien får.

4. Renholder v/Nlåsøy skole beholder sin lønn ut skoleåret20l5ll6.
5. Lærer v/lVlåsøy skole veileder elevene torsdager og fredager på Måsøy skole. Han

vil i tillegg være i beredskap for å reise ut til Måsøyn og undervise de dagene
væretlværmeldingen tilsier at elevene ikke kommer seg fra Måsøy til Havøysund.

6. Måsøy kommune skal arbeide for at båtrutene vil harmonere bedre med
skolestart/skoleslutt enn de giør i dag.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.01.2016 sak 1/16

Behandling:
O rdfø rer Gudleif Kristians en ( S P) fremmet føl gende tille ggsforslag :

Formannskapet er gjort kjent med den vanskelige lærersituasjon som er oppstått ved Måsøy
skole, og ber administrasjonen innkalle berørte foreldre og lærer tilmøte 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
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Vedtak:
Fra I 8.01 . l6 vil elevene ved Måsøy skole bli adminishert av Havøysund skole og vil følge samme undervisning
som elevene ved Havøysund skole ñr. De blir knyttet til hver sin klasse og kontaktlærer.

Undervisningen vil foregå 3 dager i Havøysund og to dager ved Måsøy skole der de fär 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.

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.

Enst. vedtatt

Saksutredning:

Viser til vedtak i ekstraordinært formannskapsmøte 11.01.16 ang. Måsøy skole.
I etterkant av møtet torsdag 14.01.16 som ble holdt mellom Måsøy kommune
vladmlformannskap og foreldre og lærer ved Måsøy skole, hadde undertegnede et møte
m/foreldre og lærer der det ble gjort avtale om følgende ang. videre drift ved skolen:

A'vtalen, som awiker noe fra formannskapets vedtak, ble gjort i samarbeid mellom
foreldre/lærer og undertegnede.

7. Elevene bruker kun hurtigbåten til Boreal som skyssmiddel. Måsøy kommune
betaler kostnadene.

8. Elevene vil bli administrert av Havøysund skole f.o.m. 18.01.16. Det betyr at de
vil følge samme undervisning som elevene i Havøysund får, de får egen
kontaktlærer og blir tilhørende den klassen i Havøysund alderen tilsier de skal
gå i. De vil i tillegg bli lagt inn som elever v/Havøysund skole i alle
skoleadministrative systemer. Rektor Havøysund skole vil overta ansvaret for
elevene fra samme dato.

9. Elevene bor og går på skolen ¡ Havøysund fra mandag til onsdag/torsdag. Måsøy kommune
bekoster vertsfamilie for elevene i 9. og l0.klasse, og egen mØblert leilighet til foreldre og
elev i 7.klasse. Vertsfamilie er Torill Fagerhaug og Tommy Strand - de får kr.750,00
pr.barnldØEn. Elev og foreldre i T.klasse får leilighet fra 25.01.16 - de fårkun bekostet
møblert leilighet, men ingen matpenger. I uke 3 vil de bo hos private som vil få en
godtgiørelse lik den vertsfamilien får.

10. Renholder v/Måsøy skole beholder sin lønn ut skoleåret2015116.
I 1. Lærer v/Måsøy skole veileder elevene torsdager og fredager på Måsøy skole. Han

vil i tillegg være i beredskap for å reise ut til Måsøy, og undervise de dagene
væretlværmeldingen tilsier at elevene ikke kommer seg fra Måsøy til Havøysund.

12. Måsøy kommune skal arbeide for at båtrutene vil harmonere bedre med
skolestart/skoleslutt enn de giør i dag.
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Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

Havøysund, den I 8.01.2016

Roy Arne Møller
Konst. sektorleder oppvekst
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