
Den 18. januar 2016 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 18.01.16.
Sakspapirene ble utlevert i møtet.

Ti]. stede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP

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

ForfaLL l'føtt for

Fra administrasjonen:
Rådmann Inga Sørensen og som sekretær imøtetkontorfaglært
Lill-Iren Sjursen.

Møtet satt kl. 10.00

Møteinnkalling - Godkj ent

Sakliste - Godkjent.

Møtethevet kl. 10.10
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AVTALE MÅSØY SKOLE FRA 18.01.16
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AVTALE M.ÅSøY SKOLE FRA 18.01.16

Rådmannens innstillins:
Avtale mellom Måsøy kommune og foreldre vedr. videre drift av Måsøy skole fra I 8.01 .2016

1. Elevene bruker kun hurtigbåten til Boreal som sþssmiddel. Måsøy kommune betaler kostnadene.
2. Elevene vil bli adminishert av Havøysund skole f.o.m. 18.01.16. Det betyr at de vil følge samme

undervisning som elevene i Havøysund für, 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/flavøysund 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 fär kr.750,00 pr.barn/døgn Elev og foreldre i
T.klasse fÌir leilighet fra25.01.16 - de ñr kun bekostet møblert leilighet, men ingen maþenger.
I uke 3 vil de bo hos private som vil fä en godtgiørelse lik den vertsfamilien Ër.

4. Renholder vlMâsøy skole beholder sin lønn ut skoleåret 2015116.
5. 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 været/værmeldingen tilsier at elevene ikke
kommer seg fra Måsøy til Havøysund.

6. Måsøy kommune skal arbeide for at båtrutene vil harmonere bedre med skolestarlskoleslutt enn de gjør
i dag.

Behandling:

Forma vedtak:
Avtale mellom Måsøy kommune og foreldre vedr. videre drift av Måsøy skole fra 18.01.2016:

1. Elevene bruker kun hurtigbåten til Boreal som sþssmiddel. 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

undervisning som elevene i Havøysund fär, de für 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.

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 ftr kr.750,00 pr.barnldøgn Elev og foreldre i
T.klasse ñr leilighet fra25.0l.16 - de fär kun bekostet møblert leilighet, men ingen matpenger.
I uke 3 vil de bo hos private som vil fü en godtgjørelse lik den vertsfamilien får.

4. Renholder v/Mäsøy skole beholder sin lønn ut skoleåret 2015116.
5. 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 været/værmeldingen 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.
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Enst. vedtatt
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