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Hensikt og målsetting 
Intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna sier følgende: 

 Kvalitet i skole og barnehage gjennom enhetlig utvikling og samarbeid. 

 Basistjenestene (skoler m.m) skal være desentraliserte.  

 

Kartleggingsarbeidet skal ende i en kartleggingsrapport som skal brukes som grunnlag i videre arbeid 

med utredninger og arbeid i arbeidsgrupper. Dokumentet er ment som oppslagsdokument når vi har 

faktiske spørsmål om hvordan virksomheten er organisert, hjemlet, retningslinjer og andre faktiske 

forhold. 
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Dokumentet er bygget opp slik spørsmålene ble stilt i arbeidet med kartleggingen.  
 

1. Hvordan er organiseringen i dag? 
2. Hva slags interne reglement har dere? 
3. Hva slags avtaler har dere? 

a. Internt med andre enheter 
b. Med Eide eller Fræna kommune 
c. Interkommunale avtaler 

4. Hva slags planer har dere? 
a. Sist oppdatert? 
b. Utvikling av tjenesten? 

5. Hvilke IKT-systemer har dere i bruk? 
6. Er det noe ved virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 
7. Er det noe vi kan iverksette/ samordne straks? 
8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen 

a. Når? 
b. Hva må de arbeide med? 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
10. Behov for tverrfaglige grupper? 
11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
12. Hvilket spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 

 

Derfor vil kartleggingsrapporten inneholde synspunkter fra gruppearbeidet som ble gjennomført på 

Vonheim 30.08.17. I slutten av dokumentet under oppsummering skisserer prosjektet veien videre 

slik det kan se ut i dag.  

 

1. Hvordan er organiseringen i dag? 
Ulikt organisert i Eide og Fræna kommuner 
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Fræna kommune  

Rådmann       

Kommunalsjef – (Fagleder oppvekst)  

Enhetsleder skole  

Team  

Ansatte 

 

Eide kommune 

Rådmann  

Enhetsleder skole 

Team  

Ansatte 

 

 

2. Interne reglement? 
 Opplæringsloven 

 Forskrifter lokale – vedtatt i kommunene 

o Forskrift om skoleskyss 

o Forskrift om skolekrets inkl. fritt skolevalg 

o Forskrift om reglement for orden og oppførsel 

 Kommer: Kunnskapsnett Romsdal arbeider med en ruller forskrift i løpet av 

våren 18 

 Permisjonsreglement lokalt/ felles for kommunalt ansatte.  

 Uformelle avtaler ved den enkelte skoler, arbeidstidsavtaler.  

 Håndbok i klasseledelse. Dette håndterer skolene selv. Framtidig samordning kan bli aktuelt 

gjennom en kvalitetsbeskrivelse. 
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 ART skole, Haukås og Hustad skole praktiserer dette. Skolene kan velge om de arbeidet med 

dette videre.  

 Overgang barnehage - skole 

 

 

3. Hva slags avtaler har dere? 
 Tøndergård skole og ressurssenter - kjøp av skoleplasser.  

 Kulturskolen – skolene i Eide mottar tjenester fra kulturskolen. Lokale kultursekken. 

 Kunnskapsnett Romsdal 

 

Samarbeid med andre 

 NAV – det er samarbeid i det vesentlige på arbeidsgiverspørsmål 

 Barnevern – samarbeid om levevilkår. 

 Smiso – samarbeid i enkeltsaker 

 Helsesøster – faste kontortider på skolene. 

 Flyktningetjenesten – i Fræna samarbeides det om opplæring til flykninger. Mottaksklasse på 

Haukås og Bud skole. 

 Opplæringssentret – spesialpedagoger og logopeder. 

 Ytre team – samarbeid BUP, helse m.f 

 Tverrfaglig råd – samarbeid PPT, skole, barnehage, helsesøster, barnevern. 

 Kjøp av skoleplasser sørsida – avtale med Aukra kommune. 

 

 

4. Hva slags planer har dere? 
 Kvalitetsplan skole - overordet kvalitets- og strategiplan for Hustadvika kommune 

o Kan startes opp før Hustadvika kommune er en realitet. Ser på dette i 2019. 

 Plan for skolefritidsordningen (Vedtekter SFO?) (Eide kommune og Fræna har ikke) 

 Tiltaksplan for skolevegring 

 Kompetanseplan/ plan for videreutdanning 

 Handlingsplan mot mobbing  

 IKT plan   

 Kriseplan 

 Internkontrollsystem – trenger revidering 

 

Samordning av planverk?  

 En del planer blir fortløpende samordnet gjennom samarbeide som vi allerede er i gang med.  

 Revidering av planer gjøres etter samarbeid på tvers. 

 

Har vi oversikt over hva som kan integreres direkte i Hustadvikaskolen og hva som må 

samordnes? Det meste må gjennomgås og sjekket ut. Finne status for de ulike planene.  

 

 

5. IKT- systemer vi bruker? 
 Ephorte – Samme for begge kommunene 

 Office 365 – Samme for begge kommunene 

 It’s Learning – samme for begge kommunene (vurdere videreføring i 2019 – avtalen går ut) 
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 Transponder (et system i Fræna)  

 Visma – samme for begge kommunene 

 

 

6. Er det noe med virksomheten som vi kan vente med til etter sammenslåingen? 

Tilbakemelding Kick off 
Vedtak rundt skolestrukturen/ skolekretser/ fritt skolevalg. 

Vedtak av nye fellessystemer og planer. 

Tilbakemelding fra gruppa som arbeidet med skolene fra Vonheim 30.08.17 

 

Prosjektets kommentarer 
Det er viktig å tenke felles for framtidens skole i Hustadvika kommune.  

Når skal vi begynne å snakke om skolen i Hustadvika og når skal vi starte? 

 

 

7. Er det noe vi kan iverksette/ samordne straks? 
 PPT bør samordnes med opplæringssentret. 

 Forum for skoleledere/ fagmøter. 

 Felles forum for drift av skoler.  

 Verneombud samarbeid.  

 

 

8. Hvilke arbeidsgrupper mener du er nødvendig i prosessen? 
Gruppe 1 (Barnehage)  Gruppe 2 (Skole)  Gruppe 3 (kompetansesenter) 

Barnehage   Skole    Opplæringssentret overordnet ansvar 

Helse i barnehagen  Helse i skole    PPT 

    Styrket avdeling PPU  Flyktningetjenesten 

        Tverrfaglig team 

Gruppe 4   Gruppe 5 

Kultur    Oppvekst overordnet gruppe 

 

 

9. Kritiske områder som bør avklares? 
 Organisasjonskartet     

 Kompetanseplan/ rekrutering 

 Ramme og fordeling.  

 Felles kvalitetsplan/ oppvekstsplan 

 Hva ligger i rammen til skolene? 

 Fagseksjoner/ fagsjef 
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10. Behov for tverrfaglig gruppe? 
 Barnehage – Skole 

 Opplæringssentret – Skole  

 

 

11. Forhandler vi med andre kommuner om samarbeid nå? 
 Eide og Fræna   

 Fræna og Aukra   

 Molde/Tøndergård 

 Gjemnes – Eide - Fræna  

 

 

12. Hvilket spørsmål har vi ikke stilt, som burde vært med? 
Når bør overordnet organisasjonsmodell være avklart?  

 

Oppsummering fra prosjektet Hustadvika kommune 
Som svar på kartleggingen innenfor tjenesteområde skole, vurderes denne rapporten som 

tilstrekkelig og godt grunnlag for videre arbeid. Kartleggingsrapporten skole blir sendt på en kort 

høring, før kartleggingen vurderes ferdigstilt. 

I Eide kommune arbeider rådmannen med utredninger knyttet til Lyngstad og Vevang skoler etter 

politisk bestilling. Det er nødvendig å avvente videre prosess til disse spørsmålene er avklart i løpet 

av høsten 2017. 

I Fræna kommune er flere skoleprosjekt på gang. Videre prosess vil være avhengig av politiske vedtak 

som gjøres høsten 2017. 

Prosjektet konkluderer på bakgrunn av dette at videre arbeid innen virksomhetsområde skole bør 

vente til 1. kvartal 2018.  
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