
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Rådmannskontoret
Møtedato: 05.09.2008 Tid: kl. kl. 08.30

Til stede på møtet

Medlemmer: Harald Larssen, Stine Akselsen, Leif Yngve Wallenius, Elisabeth 
Lyngedal, Thord Karlsen

Forfall: Johnny Myhre kunne ikke møte.
Varamedlemmer: Bjørn Pedersen
Fra adm. (evt. andre): Jan Holm Hansen, Margoth Fallsen

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 25. mai 2023

Stine Akselsen Leif Yngve Wallenius
Harald Larssen

(sign.) (sign.) (sign.)

Elisabeth Lyngedal
Bjørn Pedersen

Thord Karlsen

(sign.) (sign.) (sign.)

(sign.) (sign.) (sign.)

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152, Rådhuset Telefon: 78499555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78498467 Bankkonto skatt: 7855.05.20221

www.lebesby.kommune.no



Sak PS  126/08

Sakstittel: FORSKRIFTSENDRING SKOLESTRUKTUR I LEBESBY 
KOMMUNE  NY BEHANDLING

Innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar følgende Forskriftsendring skolestruktur i Lebesby kommune:

Forskrift til skolestruktur i Lebesby kommune gjeldende fra skoleåret 2008/ 2009

Kjøllefjord skole

Skolen er en fulldelt 1 – 10 skole som tar imot elever fra følgende steder:
- Kjøllefjord
- Snattvika
- Kifjord
- Dyfjord

Lebesby Oppvekstsenter

Lebesby Oppvekstsenter er en 4-delt barne- og ungdomsskole med ei barnehageavdeling.
Oppvekstsenteret tar imot elever fra strekningen Bekkarfjord – Kunes.

Elever bosatt på Kunes skal gis et tilbud på Kunes 3 dager pr. uke.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre vedtar følgende Forskriftsendring skolestruktur i Lebesby kommune:

Forskrift til skolestruktur i Lebesby kommune gjeldende fra skoleåret 2008/ 2009

Kjøllefjord skole

Skolen er en fulldelt 1 – 10 skole som tar imot elever fra følgende steder:
- Kjøllefjord
- Snattvika
- Kifjord
- Dyfjord

Lebesby Oppvekstsenter

Lebesby Oppvekstsenter er en 4-delt barne- og ungdomsskole med ei barnehageavdeling.
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Oppvekstsenteret tar imot elever fra strekningen Bekkarfjord – Kunes.

Elever bosatt på Kunes skal gis et tilbud på Kunes 3 dager pr. uke.
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Sak PS  127/08

Sakstittel: DELT LØSNING I UNDERVISNINGSSITUASJONEN PÅ 
KUNES 

Innstilling:
Lebesby kommunestyre har vedtatt en forskrift for skolestruktur i kommunen som medfører at
elvene fra Kunes har undervisningstilbud tre dager på Lebesby oppvekstsenter og to dager på 
stedet Kunes. Om foreldrene vil velge å drive hjemmeundervisning, noe de har varslet i brev 
til kommunen, vedtar formannskapet å akseptere en delt løsning med et samarbeid mellom 
kommunens lærer og foreldrenes hjemmeundervisning. Med hjemmel i opplæringslovens § 
14.2 pålegges oppvekstetaten å føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
Lebesby kommunestyre har vedtatt en forskrift for skolestruktur i kommunen som medfører at
elvene fra Kunes har undervisningstilbud tre dager på Lebesby oppvekstsenter og to dager på 
stedet Kunes. Om foreldrene vil velge å drive hjemmeundervisning, noe de har varslet i brev 
til kommunen, vedtar formannskapet å akseptere en delt løsning med et samarbeid mellom 
kommunens lærer og foreldrenes hjemmeundervisning. Med hjemmel i opplæringslovens § 
14.2 pålegges oppvekstetaten å føre tilsyn med hjemmeundervisningen.
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