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Utvalg: Utvalg for oppvekst 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 01.12.2020 
Tidspunkt: 16:00 – 20:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eldbjørg Broholm Leder AP 
Dag Willmann Nestleder H 
Johannes Ludvik Håvik Medlem SP 
Tom Skare Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Jensen MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Bjørg Randi Brasøy Bjørn Jensen SV 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn A. Røstad Komunalsjef oppvekst 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
Eva Braseth Styreleder Barman barnehage 
Stine Melkstavik Karlsen Styreleder Fillan barnehage 
Vidar Johansen Enhetsleder Hemnskjela barnehage 
Laila Bye Styrer Barnehagen Knarrlagsund 
Annette Lindroos Enhetsleder barnehagen Kvenvær 
Linda Postholm Styrer Strand oppvekstsenter 
Bjørg Jakobsen Enhetsleder Strand oppvekstsenter 
Kenneth Nordgård Rektor Knarrlagsundet oppvekstsenter 
Hege Østmark Enhetsleder Fillan skole 

 
Innkalling var utsendt 24.11.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Protokoll fra møte den 18.11.2020 ble godkjent som framlagt.  



Orienteringer 
 
Barnehagekapasitet – status ved den enkelte barnehage. 
 
Lederne for hver av barnehagene i Hitra kommune orienterte utvalget angående ledig 
kapasitet. Alle barnehagene, foruten Kvenvær, meldte at de hadde lite, eller ingen ledig 
kapasitet. 
 
Digitaliseringsstrategi 2018-2021 – status. 
 
Utvalget ble orientert om fremgangen med kommunens digitaliseringsstrategi. Det er utbygd 
grunnleggende infrastruktur. Alle skolene i kommunen har nå tilgang på nett, samt datautstyr. 
Bruken av digitale verktøy til læring er i gang. 
 
DigSkole Knarrlagsund skole som pilot i en regional satsing. 
 
Kenneth Nordgård orienterte om prosjektet DigSkole, der Knarrlagsundet er en av tre pilot-
skoler. 
 
Lokal tverrfaglig plan for skolene «Ta hele kommunen i bruk»- status. 
 
Kommunalsjef oppvekst orienterte om det foreløpige utkastet til planen «Ta hele kommunen i 
bruk». Utkastet overleveres utvalget slik at de kan komme med innspill. 
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Saker til behandling 

PS 37/20 Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 01.12.2020  

Behandling: 
 
Utvalget fremmer følgende omforente forslag: 

1. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:  
«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7. 
trinn». 

2. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende: 
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje 
skriftlig.» 

3. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende: 
«SFO året varer fra 1. august til og med 31. juli. Personalet har avsatt 5 dager til 
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også stengt 
i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager gjennom 
skoleåret. 
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til 
barn som allerede har et SFO tilbud ved sin skole. SFO kan samordnes med 
barnehagen der det er hensiktsmessig. 
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.» 

4. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende: 
«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av 
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9 
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og 
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for 
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.» 

5. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende: 
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.» 

 
Vedtak: 
 

1. Det gjøres følgende endringer i vedtektene som er vedlagt denne saken. 
a. § 3 Opptakskriterier, omskrives til å si følgende:  

«SFO er åpen for alle barn fra 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 
7. trinn». 

b. § 4.2 Oppsigelse, omskrives til å si følgende: 
«SFO plassen kan sies opp med en oppsigelsestid på 30 dager. Oppsigelse skal skje 
skriftlig.» 

c. § 5.3 Årlig åpningstid, omskrives til å si følgende: 
«SFO året varer fra 1. august til og med 31. juli. Personalet har avsatt 5 dager til 
felles planlegging og etterutdanning. SFO er da stengt for barna. SFO er også 
stengt i skolens juleferie og påskeferie. Det samme gjelder for andre fridager 
gjennom skoleåret. 
I skolens høst-, vinter- og sommerferie gis tilbudet ved Fillan SFO. Tilbudet gis til 
barn som allerede har et SFO tilbud ved sin skole. SFO kan samordnes med 
barnehagen der det er hensiktsmessig. 



Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.» 
d. § 6 Foreldrebetaling, omskrives til å si følgende: 

«Det betales i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er vedtatt av 
kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Det kreves fast betaling for 9 
måneder pr. år. De som ved søknad ønsker tilbud ved Fillan skole i høst, vinter- og 
sommerferien, eller der SFO tilbys gjennom samarbeid med barnehage, betaler for 
oppholdet. Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.» 

e. Det tilføyes § 6.2 Søskenmoderasjon, som sier følgende: 
«Søskenmoderasjon gjelder også for familier med barn både i barnehage og SFO.» 

2. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune, med de 
endringer innstilt fra utvalg for oppvekst. 

3. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2021. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar nye vedtekter for SFO i Hitra kommune slik de er beskrevet 
i denne saken.  

2. Nye vedtekter gjelder fra 1.januar 2020. 
 
  



PS 38/20 Lokal forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker om skoletilhørighet 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 01.12.2020  

Behandling: 
 
Utvalget ble ettersendt høringsinnspill fra samarbeidsutvalget for Strand oppvekstsenter før 
møtet. Utvalget vedtok å ta høringsinnspillet med i saksbehandlingen. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre vedtar ny forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker 
om skoletilhørighet som beskrevet i denne saken.  

2. Ny forskrift gjelder fra 1.januar 2021. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar ny forskrift om skolekretsgrenser og behandling av saker 
om skoletilhørighet som beskrevet i denne saken.  

2. Ny forskrift gjelder fra 1.januar 2021. 
  



PS 39/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 01.12.2020  

Behandling: 
 
Møtesekretær leste opp protokollen fra dagens møte. 
 Protokollen ble godkjent. 
 
Vedtak: 
 
Protokollen godkjennes. 
 


