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Arkivsak: 18/346   

Sakstittel:  ETABLERING AV PROSJEKTSTILLING SKOLEFAGLIG 

RÅDGIVER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å opprette en 100% prosjektstilling som skolefaglig 

rådgiver med varighet ut juli. 2021. 

 

2. Stillingen skal inngå i administrasjon for oppvekst, og rapportere til oppvekstsjef.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Det er behov for å styrke oppvekstadministrasjonen med ett årsverk i kommende 3 års 

periode. Årsaken til dette er sektormyndighet har fått flere arbeidsoppgaver siden høsten 

2015. I tillegg til skole og barnehage, er også kultur lagt inn under ansvarsområdet samt at 

man har opprettet ny skole, etablert flyktningetjenesten og bygd opp voksenopplæringen i 

forbindelse med introduksjonsprogrammet.  Oppvekstsjef er også rektor for 

voksenopplæringen. 

 

Parallelt med dette er det også avdekket at man som skoleeier og skolemyndighet mangler 

internkontrollsystem/forsvarlig system for å vurdere og følge opp opplæringsloven iht 

§13.10. Dette ble allerede avdekket i 2016, og man ble derfor med i satsningen «God skole- 

og barnehageeier» i regi av KS.  Gjennom dette har man også utarbeidet en oversikt over 

hvilke satsningsområder man skal ha i kommende år.    Dette er knyttet til både 

kompetanseheving i skole og barnehage, utbedring av barnehage- og skolebygg med 

uteområder, innhold og organisering av opplæring, arbeid- og skolemiljø, organisering og 

bemanning med fokus på rekruttering og tilrettelegging for kompetanseheving. 

 

Ulike statistikker viser at elever ved våre skoler ut høsten 2016 over flere år har prestert lavt 

på nasjonale prøver, har lave eksamensresultat og grunnskolepoeng. I tillegg indikerer 

elevundersøkelse at elevene ikke er fornøyde med organisering av opplæringen og 

skolemiljøet. På bakgrunn av dette er Lebesby kommune er også kommet med i 

oppfølgingsordning i regi av UDIR, og vil i den forbindelse få veiledning fra 

veiledningskorpset i de neste to årene i arbeidet med skolebasert vurdering der fokus vil være 

å utarbeide og ta i bruk system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i henhold til §13.10 i 

opplæringsloven. 



 

Det er behov for å etablere ei prosjektstilling som skolefaglig rådgiver i 100% stilling. 

Kontorsted må være i Kjøllefjord og stillingen må være samlokalisert med oppvekstsjef. Det 

er naturlig at skolefaglig rådgiver inngår i team med oppvekstsjef, og at noen av 

arbeidsoppgaver fordeles jamfør kompetanse og erfaringer. 

  

Skolefaglig rådgiver skal utover dette ha ansvar for: 

 Rektor for voksenopplæringen i Lebesby tilsvarende 20% stilling 

 Være ressursperson og ansvarlig for oppfølging av §9A i den enkelte skole, bidra med 

råd og veiledning i enkeltsaker og på systemnivå. 

 Ansvarlig for oppfølging av muntlig og skriftlig eksamen 

 Ansvarlig for oppfølging av nasjonale prøver og elevundersøkelsen 

 Ansvarlig for spesialpedagogisk arbeid, herunder enkeltvedtak og utviklingsarbeid i 

samarbeid med styrere og rektorer 

 Være pådriver i det pedagogiske utviklingsarbeidet i nært samarbeid med 

oppvekstsjef  

  Saksbehandling for Formannskap og kommunestyret 

 Administrative oppgaver knyttet til skole- og barnehage  

 Utvikling og produksjon av aktuelle planer for sektoren 

 Delta i tverrfaglig samarbeid, være sektorens kontaktperson overfor FBU team, PPT, 

barnevern, helsesøstertjeneste, SLT- koordinator og politi. 

 

Den som tilsettes må ha relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, praksis og erfaring 

fra skolesektoren og offentlig forvaltning. I tillegg vil det bli vektlagt erfaring fra 

utviklingsarbeid i skole- og barnehage og med planarbeid. 

 

Man vil søke om tilbakeholdte skjønnsmidler for finansiering av stillingen, hvis man ikke får 

midler gjennom dette vil man komme tilbake med en budsjettregulering. 

 

Vurdering: 

Samlet har sektormyndighet som består av oppvekstsjef i 100% stilling og sekretær i 40% 

stilling, flere oppgaver og arbeidsmengde som ikke er mulig å håndtere innenfor dagens 

bemanning. Dette har vært signalisert tidligere, man er nå kommet til et punkt hvor 

situasjonen begynner å bli kritisk. 

 

Sektor for oppvekst har mange og store oppgaver man skal arbeide med i årene som kommer. 

Dette vil ikke være mulig uten å styrke bemanningen for den aktuelle perioden. Man har i dag 

store utfordringer med å ivareta dagens oppgaver, både de som er kommunalt initiert og 

oppfølging av saker fra Fylkesmannen.  

 

Det er behov for å styrke oppvekstadministrasjonen, i første omgang som en midlertidig 

løsning og ut 2021.   Dette fremkommer også av ROS-analysen som ble gjennomført av 

veilederkorpset 28.februar. 
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Rådmann 

 

 

  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


