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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/119   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Administrasjonsutvalget 28.06.2017 

 

 

Informasjon fra undervisningssektoren: 

 

16/92-7 19.06.2017 RÅDM/RÅDM/TH NAVN Antonsen Hege 

656/17 Hege Antonsen 

SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ANTONSEN HEGE 

 

Barnehagen 

Protokoll – opphør av arbeidsforhold 

Marit Johansen gjenopptar ikke sin stilling i barnehagen etter endt utdannelse, hennes 

arbeidsavtale etter 27.03.2017 med Træna kommune er 40% stilling som 

regnskapsmedarbeider. 

 

Hilde Amundsen er ansatt fast i styrerstilling i barnehagen fra 1. august 2017. 

Hun gis permisjon fra stilling (100 %) som lærer i perioden 010817 – 3107.18. 

 

Det har meldt seg èn søker til ledig stilling som pedagogisk leder i barnehagen, Oddrun 

Jakobsen. Det vil bli foretatt ansettelse snarest. 

 

SFO 

Det har kun meldt seg èn søker til skolefritidsordningen fra august 2017. Erfaringsvis vil det 

komme flere utover høsten. 

 

Videreutdanning 

Nina Blomsø, ansatt i skolen skal på videreutdanning i matematikk v/UN til høsten. Studiet er 

nettbasert med to samlinger pr semester. Udir dekker vikarmidlene med 240.000 (høy sats pga 

realfag). Træna kommune v/undervisningssektoren må dekke litteratur, reise og opphold ved 

samlinger. 

Den ansatte frikjøpes 37,5 % av sin stilling. I dette frikjøpet ligger alt av tid som skal gå inn i 

studiene. Det betyr at undervisningstimer som faller på en samlingsuke, skal jobbes inn. 

Studiet er i tråd med skolens kompetansebehov. 

 

Permisjon ifm forfatteroppdrag 

Kristine Monsen har fått innvilget inntil 3 måneder permisjon uten lønn fra 010817 – 

30.11.17. Permisjonen er gitt i hht Træna kommunes permisjonsreglement, pkt 4-3. 

Den ansatte er forespurt om å skrive en bok om høstingstradisjoner som skal brukes til 

undervisningsopplegg i skolene i ettertid. Oppdraget er på vegne av Polarsirkelen Friluftsråd. 

Dette er et spennende tilbud som den ansatte kan vokse og lære mye av. Husøy skole vil 

kunne få stor gevinst av at en ansatt får lov til å bidra inn på denne måten. 

Det er ordnet vikar for den ansatte i perioden det er gitt permisjon for. 
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Informasjon fra sektor helse og omsorg: 

Det er gjort følgende ansettelser på ledige stillinger på helse: 

100 % fast – sykepleier – Ida Karoline Holmen 

50% fast – sykepleier – Daria Kawecka. 

Ida er ikke ferdig på sykepleiestudiet før våren 2018. Daria har fått tilbud om å vikariere i Ida 

sin stilling frem til hun uteksamineres. 

 

13 % fast stilling helg på kjøkkenet – Pagira. 

 

13% fast stilling pleieassistent – Frida Gärtner 

 

50 % fast stilling på natt (Mona Eliassen) Katrine Nedregård går i denne stillingen. 

Stillingen vil bli lyst ledig som en fast stilling høst 2017. 

 

75 % fast stilling på natt (Rita Vogter Eliassen) – Josef Gabual er fast ansatt. 

 

50 % fast stilling på natt (Ellen Blomsø) – Wenke Eliassen er fast ansatt. 

Denne stillingen er i tillegg økt opp med noen vakter dag/aften. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



  Sak  2/17 

 

Side 4 av 7   

SØKNAD OM PERMISJON FRA STILLING SOM LÆRER- MAY-KRISTIN 

ANTONSEN 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: Antonsen May-K. 

Arkivsaksnr.: 16/100   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Administrasjonsutvalget 28.06.2017 

 

INNSTILLING: 

1. May-Kristin Antonsen innvilges inntil 40 % permisjon uten lønn fra sin 

undervisningsstilling ved Husøy skole. Dette for å ta videreutdanning i 

spesialpedagogikk 3 ved Universitet Nord. 

2. Permisjonen gjelder for studieåret 2017/2018. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

May-Kristin Antonsen har fått tilbud om 100% stilling ved Husøy skole fra 1. august 2017. 

Den ansatte signaliserte i sin søknad om stilling at hun ønsket å gå redusert for å kunne frigi 

tid til å studere spesialpedagogikk 3. Av den grunn søker hun nå om permisjon uten lønn i for 

å ta denne utdanningen. Den ansatte er også åpen for å inngå ansettelseskontrakt tilsvarende 

stillingsstørrelse som hun faktisk skal gå i.  

 

Fakta: 

Den ansatte ønsker at arbeidsuka fylles med undervisning i 3 dager, og at resterende dager 

fristilles til studier. Alt etter hvordan timeplanen blir lagt, vil dette utgjøre mellom 60 og 70% 

stilling, noe som den ansatte er inneforstått med. 

Den ansatte har særlig god kompetanse på begynneropplæring. 

Den ansatte vil ha tre ukessamlinger pr semester ifm studiene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Den ansatte vil ha rett på studiepermisjon jfr kommunens permisjonsreglement tilsvarende 10 

dager i året. I tillegg kommer fri ifm eksamen. Øvrige studiedager/samlinger vil være 

permisjon uten lønn. 

 

Vurdering: 

Den ansatte har tatt spesialpedagogikk som del av sin lærerutdanning, og ønsker å bygge 

videre på dette fagområdet. Træna kommune har lærere med spesialpedagogikk 2, dog ingen 

med trinn 3. Ved å gi den ansatte studiepermisjon for å få slik kompetanse, vil kommunen få 

verdifull spesialpedagogisk kompetanse, herunder testkompetanse som skolen ikke innehar i 

dag.  

 

Det er på det rene at det vil bli lagt en forsvarlig kabal rundt elevene i småskolen, dette på 

tross av slik studiepermisjon. 
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Vedlegg: 

Mail fra den ansatte, datert 11. mai 2017. 

 

 

Træna 19.06.2017  

 

Thore Hopperstad        

rådmann         
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SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR - OPPRETTELSE AV 

FAGLEDERSTILLING 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 034 &20  

Arkivsaksnr.: 13/462   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Administrasjonsutvalget 28.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Det opprettes 40 % stilling som faglig leder for skole. Stillingen er underlagt 

sektorleder. 

2. Stillingen lyses ut, i første omgang som intern ansettelse. 

3. Stillingen finansieres ved bruk av eksisterende ressurser i sektoren. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med arbeid med nytt organisasjonskart for Træna kommune, sektor for oppvekst, 

har behovet for å få på plass en faglig leder (rektor) vært viktig for både sektorleder og 

tillitsvalgt. I praksis har enkeltpersoner over år vært omdisponert til å utføre deler av 

driftsoppgavene knyttet til blant annet vikarkabal. Denne praksisen ønskes nå formalisert. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Stillingen finansieres ved bruk av eksisterende ressurser i sektoren. 

 

Vurdering: 

Behovet har blitt forsterket etter at skole og barnehage ble slått sammen til en oppvekstsektor 

og sektorleder har fått et bredere ansvarsområde. Det å ha en skolefaglig ansvarlig, som sørger 

for timefordeling, vikarkabal og generell daglig drift har stor betydning for kontinuiteten og 

for en best mulig flyt og koordinering på tvers av klassetrinn og fagkompetanse i lærerstaben. 

Opprettelsen er en formalisering av en funksjon, som de siste årene har vært løst ved 

omdisponering av egne ressurser eller ekstra innleie av arbeidstimer (overtid).  

 

Vedlegg: 

Organisasjonskart 

 

 

Træna 14.06.2017  

 

 

Thore Hopperstad 

rådmann 
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SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG - OPPRETTELSE AV 

AVDELINGSLEDERSTILLING 

 

 

Saksbehandler:  Thore Hopperstad Arkiv: 034 &20  

Arkivsaksnr.: 17/117   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Administrasjonsutvalget 28.06.2017 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

1. Det opprettes 40 % stilling som avdelingsleder for pleie og omsorg. Stillingen er 

underlagt sektorleder for helse.  

2. Stillingen skal lyses ut, i første omgang som intern ansettelse. 

3. Stillingen finansieres ved bruk av eksisterende ressurser i sektoren. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med arbeid med nytt organisasjonskart for Træna kommune, har behovet for å få 

formalisert en stilling som avdelingsleder innenfor pleie og omsorg i sektor for helse og 

omsorg vært viktig. I praksis har denne funksjonen de siste årene vært løst ved at en ansatt har 

vært omdisponert til å utføre deler av driftsoppgavene knyttet til institusjon og hjemmebasert 

omsorg, blant annet vikarkabal, turnus, m.v. Denne praksisen ønskes nå formalisert. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Stillingen finansieres ved bruk av eksisterende ressurser i sektoren. 

 

Vurdering: 

Det å ha en avdelingsleder som sørger for arbeidsfordeling, vikarkabal, turnus og annen daglig 

drift har stor betydning for kontinuiteten og for en best mulig flyt og koordinering mellom de 

ulike oppgavene som den samme gruppen av ansatte skal løse. Opprettelsen er en 

formalisering av en funksjon, som de siste årene har vært løst ved omdisponering av egne 

ressurser.  

 

Vedlegg: 

Organisasjonskart 

 

Træna 14.06.2017  

 

Thore Hopperstad 

rådmann 

      

 

 


