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Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte notat som oppsummerer kontrollutvalgets
inntrykk etter besøket ved Levanger ungdomsskole.
2. Notatet oversendes i første omgang til rådmannen for uttalelse.

Vedlegg
Utkast til oppsummerende notat. (vil bli delt ut i møtet)
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollutvalget avlegger utvalgte enheter et besøk for å skaffe seg et inntrykk av
virksomheten, og for å forsikre seg om at kommunen arbeider godt og målrettet etter de
fastsatte kvalitetsmål. Kontrollutvalget ønsket i denne omgang å besøke Levanger
ungdomsskole. I samråd med kontrollutvalgets leder og i dialog med administrasjonen ble
det besluttet å legge kontrollutvalgets besøk til den 28.11.17.
Program for besøket
· Presentasjoner
· Kontrollutvalget og formålet med besøket.
· Levanger ungdomsskole
· Dialog med representanter for elevene og de ansatte
· Orientering fra skolen/administrasjonen vedrørende
· Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole
· Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole
· Samarbeid mellom skole og hjem
· Tilpasning av undervisningen - kontra bruk av spesialundervisning
· Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
· Fremtidig fokus og systemrettet arbeid
· Hva må eventuelt fortsatt komme på plass for at skolen skal nå sine mål
(suksessfaktorer)
· Orientering fra skolen/administrasjonen vedrørende internkontroll og avvikshåndtering
· Omvisning

Kontrollutvalget diskuterte sine inntrykk i sak 42/17. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i
saken:
1. "Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering og ber sekretær utarbeide et

kortfattet notat som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.
2. Notatet legges fram til godkjenning i neste møte."

I etterkant av besøket har kontrollutvalgets medlemmer oversendt sine notater til sekretær
som har sammenfattet disse til et oppsummerende notat. Utkastet til notat vil bli delt ut i
møte.

