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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 14.08.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/41  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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KONSOLIDERING I MUSEUMSSEKTOREN I BUSKERUD  
 

Arkivsaksnr.: 12/4298  Arkiv: C56   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) tar saken om konsolidering i 
museumssektoren i Buskerud til orientering.  

2. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) peker på at Ringerike vil være et godt 
og egnet sted for plassering av den nye administrative enheten til 
”BuskerudMuseene”. 

 
 

Sammendrag 
Det pågår en prosess med tanke på videre konsolidering av museene i Buskerud. Søknad om 
dette er sendt Kulturdepartementet. Et interimstyre vil bli opprettet og videre planlegging 
av ”BuskerudMuseene” fortsetter. 
 

Innledning / bakgrunn 
Buskerud fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse har startet en 
prosess med videre konsolidering i museumssektoren i fylket.   

 
Beskrivelse av saken 
Prosessen har som mål å etablere et større konsolidert museum i Buskerud, omtalt som 
“BuskerudMuseene”. “BuskerudMuseene” skal etter planen overta ansvar for drift og 
forvaltning av de samlinger som dagens konsoliderte museer omfatter. Søknad om 
konsolidering er sendt til Kulturdepartementet. 
 
Denne høsten starter neste fase med opprettelse av et interimstyre med ansvar for 1) at 
prosesser om kommunal medvirkning og eierskap videreføres og avsluttes, 2) utredning og 
valg av geografisk plassering av ny administrativ enhet, og 3) ansettelse av ny direktør. I 
tillegg vil interimstyret i fellesskap med direktøren sluttføre arbeidet med 
organisasjonsmodell, driftsavtaler og driftsbudsjett. 
Etter det gjenstår siste fase, selve etableringen av “BuskerudMuseene, nedleggelse av de 
tidligere driftsselskapene (dagens konsoliderte museer) og virksomhetsoverdragelse til 
“BuskerudMuseene”. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
HOK ble orientert muntlig om konsolideringen i museumssektoren 5. juni 2013. 
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Økonomiske forhold 
Kulturdepartementet har gitt tydelige signaler om at økte statlige driftstilskudd til museene 
i Buskerud avhenger av videre konsolidering. Det medfører at hvis ett eller flere av dagens 
konsoliderte museer ikke ønsker videre konsolidering, altså ikke vil inngå i 
“BuskerudMuseene”, så vil offentlige tilskudd fra stat og fylkeskommune trolig kun 
indeksreguleres i årene framover.  
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering at saken om videre konsolidering er godt belyst, og ser dette som 
nødvendig for videreutvikling av museene. Når det gjelder valg av geografisk plassering av 
ny administrativ enhet for ”BuskerudMuseene”, vil rådmannen peke på at Ringerike er godt 
og egnet sted for en slik enhet.  
 

Vedlegg 
Fylkesmannen i Buskerud: Konsolidering av mussene i Buskerud,  

- Orienteringsbrev, Mai 2014 
- Søknad til kulturdepartementet om konsolidering, Juni 2014 
- Beslutningsgrunnlag, Juni 2014 

 
 
Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 23.08.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 
 
Saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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OPPSUMMERING FRA SKOLEBESØKENE 2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/2699  Arkiv: A20   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Oppsummeringen fra skolebesøkene tas til etterretning 

 
Innledning / bakgrunn 
 I tråd med Ringerike kommunes kvalitetssystem for grunnskolen, skal Hovedkomiteen for 
oppvekst og kultur (HOK) få informasjon fra de gjennomførte dialogmøtene ved skolene. 
Dialogmøter ved skolene gjennomføres slik at en tredel av skolene får et varslet besøk hvert 
år. Våren 2013  ble det gjennomført dialogmøter ved følgende skoler:  
Nes skole, Sokna skole, Hønefoss skole, Haugsbygd ungdomsskole og Stranden skole.. 

 
Juridiske forhold  
Opplæringsloven stiller krav om at kommunen skal ha et forsvarlig system om kravene i 
loven blir oppfylt. 
Kommunens kvalitetssystem for den kommunale grunnskolen (10/175-69) ivaretar disse 
kravene der dialogmøter direkte med skolene inngår.  

 

Fra opplæringsloven § 13-10 

§ 13-10. Ansvarsomfang  
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at 
krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon 
dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha 
eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som 
ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.  

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener Ringerike kommune følger opp skolene på gjennom dialogmøter på en 
måte som gir skoleeier et godt innsyn i driften av de skolene som har hatt besøk. 
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Vårens dialogmøter har særlig vektlagt disse sentrale områdene:  
 

 Læringstrykk og elevenes oppnådde læringsresultater (nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen og eksamensresultater).  

 Arbeidet med elevenes skolemiljø. 

 Tilpasset opplæring (TPO) og spesialundervisning. 

 Andre momenter skolen mener er vesentlige å ta opp i dialogmøtet.  
 

Læringsresultater 

Karakterer ved utgangen av 10. trinn viser at elevene Sokna skole, Nes skole og Haugsbygd 
ungdomsskole har hatt et læringsutbytte på landsgjennomsnittet. 

Den enkelte skole vil naturlig ha årlige svingninger når det gjelder resultater. Nasjonale 
prøver viser at elevene ved de 5 skolene oppnår resultater på landsgjennomsnitt. 
Inntrykket fra alle de 5 skolene som har hatt besøk er at det er et stort fokus at alle elevene 
skal få et best mulig læringsutbytte.  
 

Skolemiljø - trivsel 
Også når det gjelder elevenes trivsel på skolen viser elevundersøkelsen at elevene i Norge 
trives godt på skolen. Elevundersøkelsen viser at elevene ved de 5 skolene trives på 
landsgjennomsnittet. Dette vurderes som bra sett i lys av at internasjonale undersøkelser 
viser at elevenes trivsel ved norske skoler ligger veldig høyt. 
Rektorene ved de 5 skolene forteller at arbeidet med elevenes skolemiljø og trivsel pågår 
kontinuerlig.. 
 
De 5 skolene har alle fungerende skolemiljøutvalg (SMU). Skolemiljøutvalg er lovpålagt  
(opplæringsloven § 11-1a).  
 
”Ny giv” er en nasjonal satsing rettet mot elever på 10. trinn for å bedre læringsutbyttet og 
øke gjennomføringen av videregående skole. Ordningen er frivillig for elevene. Sokna skole, 
Nes skole og haugsbygd ungdomsskole har alle elever som deltar på ”Ny giv – satsingen”. 
 
Tilpasset opplæring er en rett den enkelte eleven har, jamfør opplæringslovens § 1-3. 
Tilbakemeldingene fra de 5 skolene er at det til tider er særlig vanskelig å få til god tilpasset 
opplæring med dagens knappe ressurser.  
På tross av dette viser alle de 5 skolene vilje å tilpasse opplæringen til den enkelte elev slik 
opplæringsloven beskriver. 
 
Andre momenter 
Inneklimautfordringene er store ved Hønefoss skole; det er noe som opptar mange. Felles 
lokalisering med læringssenteret for voksne har også sine utfordringer – også plassmessig. 
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Oppsummert:  

 Elevene i Ringeriksskolen oppnår læringsresultater og har en trivsel på 
landsgjennomsnitt.  

 

 Ressursknapphet ved skolene oppleves som krevende å håndtere, men skolene som 
har hatt besøk gjør alle sitt beste for å tilpasse opplæringen. 

 

 Inneklima- og plassutfordringer ved Hønefoss skole 
 

 
 
 
Vedlegg: elektroniske – uttrykt vedlegg: 

* Mal for dialogmøter våren 2013  
 
Trykte vedlegg som er unntatt offentlighet deles ut til gruppemøtene, og samles inn etter 
behandling av saken. 
 

 

 Tilbakemelding til Nes skole 

 Tilbakemelding til Sokna skole 

 Tilbakemelding til Hønefoss skole 

 Tilbakemelding til Haugsbygd ungdomsskole 

 Tilbakemelding til Stranden skole 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt saksbehandler ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 23.08.2013 
 
 

Knut Helland 
Fungerende rådmann 

 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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VARSEL OM DIALOGMØTE ved: 

 

 _____________skole  

 

 

 

 

 

 

Dialogmøtet/tilsynsbesøket er et ledd i kommunens kvalitetssystem. 

 

Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring.  Tilpasset opplæring for alle er 

sentralt i opplæringsloven. Hovedoppgaven til grunnskolen er å sørge for læring i tråd med 

læreplanverket. 

 

Gjennom dette varsles tid for dialogmøtet.  
Møtet er ment å få en dialog omkring elevenes læring og resultater på nasjonale prøver, samt 

skolenes arbeid med klasseledelse. Rådmannen ønsker først og fremst at denne dialogen skal 

være til hjelp for skolen og kommunen i arbeidet med å videreutvikle/sikre kvaliteten i 

opplæringen. 

 

Det legges ved følgende: 

 

 Vedlegg 1 er rammen for dialogen/samtalen. 

 Vedlegg 2 er grunnlaget for dialogen mellom rektor og kommunenivået. Skjemaet skal 

fylles ut av rektor og sendes spesialrådgiver - oppvekst minst en uke før samtalen.  Det 

utfylte skjemaet vil være en del av grunnlaget for samtalen. 

 Vedlegg 3 ber vi rektor, eventuelt i samarbeid med andre som deltok på selve møtet, 

om å besvare og returnere til spesialrådgiver – oppvekst seinest en uke etter samtalen.   

 

 

Det varsles med dette at dialogmøtet/tilsynsbesøket vil bli gjennomført på _______ skole  

 

Vedlagte skjema, vedlegg 2, fylles ut og returneres som beskrevet over. Det utfylte skjemaet 

blir en del av grunnlaget for en del av dialogen. 

 

Fra kommunen møter kommunalsjef Magnar Ågotnes og spesialrådgiver for oppvekst, Geir 

Svingheim.  

 

Vi ser fram til en konstruktiv samtale slik at vi får større innsikt og forståelse for arbeidet i 

skolen. 

 

 

 

 

 

Side 27 av 64



 

 

Vedlegg 1 

 

RAMMEN FOR SAMTALEN/DIALOGEN 

 

Sted/skole:  

 

Deltakere 

Rektor og representant for det pedagogiske personalet (tillitsvalgt eller verneombud), 

representant for elevene (fra elevrådet). Rektor avgjør hvor mange og hvem som møter fra 

skolen. 

Fra kommunenivået kommer kommunalsjef og spesialrådgiver for oppvekst.  

 

Tidsramme 

Ca. 1 ½ time 

 

Gjennomføring 

 

Hensikten med denne samtalen er å få mer kunnskap om skolenes kvalitetsarbeid relatert til 

Opplæringsloven § 13-10 og forskriftene til Opplæringsloven § 2-1 og § 2-2.  

Dialogmøtet/tilsynet er et ledd i dette arbeidet. 

 

Rektor fyller ut vedlagte skjema, vedlegg 2, og sender det til spesialrådgiver – oppvekst 

senest en uke før samtalen.  Det utfylte skjema blir så være med å danne en del av grunnlaget 

for samtalen.  Ikke alle punktene vil bli tatt opp. Rektor og kommunenivået vektlegger et 

utvalg. 

 

Etter samtalen utarbeides en tilbakemelding (vedlegg 4) som sendes rektor for videre 

informasjon til de som var med på samtalen.  

Kopi av tilbakemeldingen går til rådmannen. 

 

Det blir laget et sammendrag av alle rapportene når vårens dialogmøter er avsluttet.  

Dette sammendraget vil bli lagt fram for Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK). 
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Vedlegg 2 

 

GRUNNLAGET FOR SAMTALEN/DIALOGEN  

 

Grunnlaget for samtalen er skoleåret 2012/2013.   

Rektor fyller ut skjemaet nedenfor og returnerer det til avsender senest en uke før avtalt 

tidspunkt for samtalen. ( Bruk korte beskrivelser når tabellfeltene fylles ut). 

 

 

1.   Læringstrykk (nasjonale prøver, elevundersøkelsen, eksamensresultater). 

      og oppfølging 

 
Beskriv kort hvordan skolen arbeider for at elevene skal nærme seg kompetansemålene i Læreplanen mest 

mulig. 

Hva – hvordan – når – hvorfor -? (Fyll inn i skjemaet) 

Redegjør kort for resultatene på nasjonale prøver og hvordan disse brukes i det videre læringsarbeidet. 

Hvordan følges dette arbeidet opp før, under og etter gjennomføringen? 

(Fyll inn i skjemaet under) 

 

 

 

 

 

 

2. Arbeid med elevenes skolemiljø  

 
Hvordan arbeider dere for at alle elevene skal få et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel 

og læring? 

Beskriv hvordan dere arbeider med trivselsplan for grunnskolen med lokale tilpasninger, og hva dere gjør i 

enkeltsaker; f. eks. enkeltvedtak etter § 9a – 2 og – 3. Eventuelle kopier av fattede enkeltvedtak etter § 9a – 2/9a 

– 3 sendes inn sammen med dette skjemaet. 

 

Hvordan følger dere opp og implementerer ”Handlingsplan for grunnskolen”; og særlig klasseledelse og 

relasjoner? 

 

Hvordan involveres; elever, ansatte, rådsorganer og andre i planlegging og utviklingsarbeidet ved skolen? 

(Fyll inn i skjemaet under) 
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3. Tilpasset opplæring (TPO) og spesialundervisning  

 
Beskriv skolens forståelse av disse begrepene jfr. Opplæringsloven § 1-3 og kapittel 5. (Fyll inn i skjemaet) 

 

 

 

 

 

 

4. Andre momenter skolen mener er vesentlige å ta opp i dialogmøtet. 

 

Spesielle forhold som har påvirket driften med mer. 
(Fyll inn i skjemaet) 

 

 

 

 

 

 

Fra skolen møter: 
(Fyll inn navn) 

 

Skoleledelse (rektor og evt. undervisningsinspektør):  

 

Representant for personale:  

 

Elevrepresentant(-er) (fra elevrådet): 

 

Representant for foreldre/foresatte (FAU):  
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          Vedlegg 3 

 

Vurdering av dialogmøtet ved skole fra skolen. 

 

 

 

Vurderingen er foretatt av:  
(Fyll inn navn) 

 

1. Skjemaet som ble fylt ut og returnert skoleeier før dialogmøtet: 

 

Forslag til forbedringer:  

 

 

2. Dialogmøtet: 

          

Forslag til forbedringer: 

                    

 

 

 

 

3. Annet 

 

      Dette mener jeg (rektor): 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Sted/dato/navn 
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ORIENTERING OM TRAFIKKFORHOLD - NAKKERUD OG TYRISTRAND  
 

Arkivsaksnr.: 13/2948  Arkiv: Q80   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar orienteringen om trafikkforholdene i 
Holleiaveien og på Nakkerud til etterretning. 
 

Sammendrag 

Holleiaveien 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) behandlet i sak 23/13 en sak om 
trafikksikkerhet i Holleiaveien. Tidligere gikk det bussrute til Bråten bru. Holleiaveien er ikke 
definert som særlig trafikkfarlig. HOK vedtok at rådmannen ved dialog med berørte beboere 
skulle søke å finne en akseptabel og trygg løsning for elever og foreldre. 
Resultatet av drøftingene legges fram for HOK innen skolestart høst 2013. 
 

Nakkerud 

Sak om Nakkerudgata på Nakkerud ble behandlet i både HOK, hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning (HMA) og formannskapet. Vedstak i formannskapet lød: 
Rådmannen gis i oppdrag, ved dialog med berørte beboere, å søke og finne en akseptabel 
løsning for elever og foreldre, i påvente av eventuelle tiltak etter behandling av Hovedplan 
veier i 2014. Resultatet av drøftingene legges fram for HOK inne skolestart 2013 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur fattet i sakene 23/13 og 24/13 vedtak om 
tilbakemelding. 
HOK ble i møte 14.08.13 muntlig orientert om de gjennomførte møter. 
Denne saken er en tilbakemelding på disse oppdragene til HOK. 

 
Beskrivelse av saken 
Det er gjennomført to dialogmøter før skolestart i august, ett møte med beboere langs 
Holleiaveien, og ett møte med beboere på Nakkerud. 
 
Beboere langs Holleiaveien ønsker at skolebuss skal kjøre inn til Bråten bru som tidligere. 
Dersom Buskerud kollektivtrafikk (Brakar) er enig i dette, opplyser beboerne at grunneiere 
er villige til å avstå grunn og lage til snuplass for buss. Dette vil ikke ha kostnader for 
Ringerike kommune.  
Ringerike kommune oversendte dette ønsket til Brakar 18.06.13 og bedt om tilbakemelding, 
men kommunen har foreløpig ikke har fått noe svar.   
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I møte med beboere på Nakkerud dreide det meste seg om situasjonen ved 
bussholdeplassen om morgenen. 70 – 80 barn venter på buss mot Tyristrand og Hønefoss. 
Trafikksikkerheten for barna blir av beboerne vurdert som for dårlig. De ønsker at det 
planeres litt og settes opp et ledegjerde ut mot trafikkert vei der barna venter. Dette er 
oversendt tekniske tjenester i Ringerike og Statens vegvesen. 

 
Tidligere behandlinger og vedta 
Sakene HOK 23/13 og 24/13. 

 
Økonomiske forhold 
De ønskede tiltakene på Nakkerud vil ha begrensende økonomiske kostnader for 
kommunen. 
 
De ønskede tiltakene i Holleiaveien vil ikke ha noe kostnader for Ringerike kommune, men 
vil ikke bli iversatt av beboerne hvis ikke Brakar godkjenner kjøring innover Holleiaveien 
mot Bråten bru.  

  
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har forståelse for de spørsmål beboere langs Holleiaveien og Nakkerudgata 
reiser.  
Brakar vurderer om de vil kjøre innover Holleiaveien eller ikke. 

 
Vedlegg - elektroniske 

* Kopi av referat fra møte 07.08.13 beboere på Nakkerud /Nakkerudgata 
* Kopi av brev sendt til Brakar 18.06.13. 
 
Vedlegg unntatt offentlighet som deles ut i møtet 

 Kopi av referat fra møte 17.06.13 med beboere i Holleiaveien 

 
Lenker 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 Ringerike kommune, 21.08.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Rådmannen 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Osloveien 1 32 12 50 30 32 11 74 00 
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Møtedeltakerne Unntatt offentlighet; ofl § 14 
 
 
  
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
12/18-160 15696/13 A20  18.06.2013 

 
REFERAT FRA MØTE PÅ TYRISTRAND SKOLE 17.06.13 
ANGÅENDE HOLLEIAVEIEN OG SKOLESKYSS 
 
 
Tilstede: Oppsitterne Lene Solli, Hjørdis Saastad og Kristin Myhre 
Fra Ringerike kommune: Kommunalsjef Magnar Aagotnes og spesialrådgiver Geir Svingheim 
 
Bakgrunn for møtet: Hovedkomiteen for oppvekst og kultur behandlet i sitt møte 5. juni en sak 
om Holleiaveien. De fattet et vedtak som innebærer at administrasjonen gjennom en dialog 
med oppsitterne skal forsøke å komme fram til en løsning. 
 
Møtet ble ført i en god og konstruktiv tone. Oppsitterne påpeker at veistandarden i 
Holleiaveien er langt bedre nåe enn da busstilbudet til Bråten bru opphørte i 2006. Andre 
busser og større kjøretøy har ingen problemer med å kjøre der.  
Oppsitterne melder også at de har vært i kontakt med grunneier og entreprenør som er villig til 
å avstå grunn og utføre arbeid som kan føre til en akseptabel snuplass for bussen. 
 
Representantene for administrasjonen i Ringerike kommune lovte å sende en henvendelse til 
Brakar med et sterkt ønske om at skolebussforbindelse inn mot Bråten bru kommer i gang 
igjen. 
Brev til Brakar vil bli skrevet i dialog med oppsitterne, og bli sendt i løpet av uke 26. 
 

 

 Med hilsen 
 
 
 
 Geir Svingheim 
 spesialrådgiver 
telefon: 974 29 448 
 
Utsendt til alle møtedeltakerne, kopi til Brakar og Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 
(HOK). 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Rådmannen 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Osloveien 1 32 12 50 30 32 11 74 00 
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Brakar 
 
Postboks 3 – Bragernes 
3001 DRAMMEN  
 
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
12/18-161 15714/13 A20  18.06.2013 

 
ANMODNING OM SKOLESKYSS I HOLLEIAVEIEN 
 
Oppsittere i Holleiaveien på Tyristrand har et sterkt ønske om et skoleskysstilbud mot Bråten 
bru. 
Inntil 2006 var det slikt tilbud på denne strekningen. Avstanden fra Tyristrand skole til Bråten 
bru er i underkant av 4 kilometer, altså under grensen for fri skoleskyss. 
Inneværende skoleår er tre av elevene ved Tyristrand skole bosatt ved Ulleren, noe innenfor 
Bråten bru. Disse har over fire kilometer hjemmefra til skolen, og gratis skoleskyss. Dette er 
nå løst ved at de transporteres med drosje.  
Om skolebussen begynner å kjøre inn mot Bråten bru igjen, kan drosjen avvikles, og eleven få 
gratis skyss med bussen. 
Oppsitterne opplyste av bussen som kjører i Pjåkaveien følger gammel ruteplan og venter den 
tida turen inn til Bråten bru tar. Ut fra det opplyste, vil en rute inn til Bråten bru ikke påvirke 
det øvrige ruteopplegget. 
 
Ringerike kommune støtter oppsitterne og henstiller til at skolebussen begynner å kjøre inn 
mot Bråten bru igjen. 
Dersom Brakar mener det må etableres en bedre snuplassordning, vennligst ta kontakt med 
Ringerike kommune. 
 
 
 Med hilsen 
 
 
 
 Geir Svingheim 
 spesialrådgiver 
telefon: 974 29 448 
 
Vedlegg: Referat fra møte (17.06.13) med oppsittere i Holleiaveien  
 Kart over strekningen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Rådmannen 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Osloveien 1 32 12 50 30 32 11 74 00 
 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Møtedeltakerne  
 
 
  
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
13/1736-6 19130/13 Q80  08.08.2013 

 
REFERAT FRA MØTE ANGÅENDE TRAFIKKFORHOLD PÅ NAKKERUD 
 
Det ble onsdag 07.08.13 avholdt møte på Tyristrand skole som en oppfølging av 
formannskapets vedtak I sak 89/13 punkt 3: 

Rådmannen gis i oppdrag, ved dialog med berørte beboere, å søke og finne en akseptabel og 
trygg løsning for elever og foreldre, I påvente av eventuelle tiltak etter behandlingen av 
Hovedplan 2014. Resultatet av drøftingene legges fram for hovedkomiteen (HOK) innen 
skolestart 2013. 

 

Møtet ble avtalt i slutten av juni 2013. 

For beboerne på Nakkerud møtte: Marianne Fure Tangen, Tone Blesvik Eriksen og Henning 
Austad 

 

Fra Ringerike kommune møtte:  Kommunalsjef Magnar Ågotnes og spesialrådgiver Geir 
Svingheim 

 

Spørsmålet som ble drøftet var å finne fram til en akseptabel og trygg løsning for elevene ved 
venting, påstigning og avstigning av buss ved RV 35 på Nakkerud. 

Mellom 70 og 80 barn/unge skal om morgenen transporteres til skoler fra Nakkerud. 

Bussen som elevene skal kjøres til Tyristrand med kommer fra FV 142. Det betyr at den 
opparbeidede busslomma ved riksveien ikke kan benyttes. Den hadde heller ikke hatt kapasitet 
til å være ventested for så mange barn/unge. Bussen henter derfor elevene der gangveien fra 
undergangen møter FV 142.  

Beboerne mener det må settes opp et ledegjerde (10 – 12 m langt) mot veien. I tillegg bør litt 
av bakken mot vest planeres. Ikke noe av dette kan betraktes som særlig omfattende arbeid. 
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Kartskisse med ønskede tiltak over det aktuelle området på Nakkerud følger vedlagt. 

De ønskede tiltak vil bli tatt med tekniske tjenester. 

 

Dette møtereferatet vil bli forelagt hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) I tråd med 
formannskapets vedtak i sak 89/13. 

 

 

 

 Med hilsen 
 
 
 
 Geir Svingheim 
 spesialrådgiver 
telefon: 974 29 448 
 
 
Vedlegg: Kartskisser av det aktuelle området  
 
Kopi: Kommunalsjef Ågotnes 
          fungerende rådmann 
          Leder for tekniske tjenester 
          Statens vegvesen v/ Audun Haugerud 
          Nettbuss v/ Ole Ringerud  
          Hovedkomiteen for oppvekst og kultur v/leder 
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HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013/2014  
 

Arkivsaksnr.: 13/3003  Arkiv: A00 &38  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 04.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedtar handlingsplan for IKT i barnehage og skole 
2013-2016. 
 

Sammendrag 
Handlingsplan for IKT i barnehage og skole 2013-2016 har, sammen med nettstedet 
ringerike.iktplan.no, som formål å gi nyttig informasjon, konkrete tips og ideer til hvordan 
digitale verktøy enkelt kan tas i bruk i skole- og barnehagehverdagen.  

Innledning / bakgrunn 
Ringerike kommune satser på bruk av IKT i barnehage og skole slik at det legges til rette for 
et læringsmiljø med rom for samspill, dialog og medvirkning samt god faglig læring basert 
på digitale verktøy. Barn i barnehage og elever i grunnskolen skal ha mulighet til å utvikle 
gode digitale ferdigheter slik at de står godt rustet til videre utdanning og arbeidsliv.  

Beskrivelse av saken 
Fokusområdene i planen er basert på nasjonale og kommunale føringer innenfor området 
IKT og læring for barn i alderen 0-16 år. Planen legger opp til en videreføring av «IKT for 
barn 2004-2008» og prosjektet «Bærbare PC-er i ungdomsskolen» fra 2007. Prosjektet ble 
en fast ordning fra og med skoleåret 2008.  
 
IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. Gjennom en rekke planer og 
styringsdokumenter har IKT fått en tydelig og viktig plass i grunnopplæringen. 

En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte 
som voksne. Den opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og 
informasjonssamfunnet. Det er derfor av største viktighet at barn og unge i Ringerike får 
tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT som verktøy allerede fra barnehagen av.  

Planen skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å implementere bruk av 
digitale hjelpemidler i alle fagområder. Planen er ment å være et: 

 styringsredskap for administrasjon, ledere og tilsatte 

 grunnlag for utviklingsarbeid og handlingsplan på den enkelte enhet 

 grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 

 grunnlag for vurdering av kvalitet i arbeidet med digital kompetanse 
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  Sak 33/13 s. 2 
 

   

 

I planperioden revideres planen årlig i forbindelse med kommunens budsjettprosess. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Innholdet i planen samsvarer med nasjonale planer og føringer for barnehage og skole. Den 
samsvarer med Ringerike kommunes handlingsplaner generelt samt spesielt for skole og 
barnehage. Den samsvarer også med kommunens folkehelsemelding 2012-2030. 
 

Økonomiske forhold 
Planutkastet har ingen direkte økonomiske konsekvenser. De økonomiske rammene vil 
være styrende for realisering av tiltakene. 

  
Behov for informasjon og høringer 
Barnehagestyrere, rektorer, ansatte i IT-enheten og skolenes superbrukere har vært 
høringsinstanser.  

 
Rådmannens vurdering 
Handlingsplan for IKT i barnehage og skole er et grunnlag for å videreføre arbeidet med 
digital kompetanse i Ringerikes barnehager og skoler. Planen legger opp til aktivt 
læringsarbeid med fokus på kvalitet og god praksis på de ulike læringsarenaene. 
Rådmannen anbefaler at handlingsplanen for 2013-2016 vedtas. 
  

 
Saksdokumenter 
Handlingsplan for IKT i barnehage og skole 2013-2016 
 
 
 Ringerike kommune, 26.08.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Magnar Ågotnes 
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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INNLEDNING 

Handlingsplan for IKT i barnehage og skole har, sammen med nettstedet ringerike.iktplan.no, som formål å gi 
nyttig informasjon, konkrete tips og ideer til hvordan digitale verktøy enkelt kan tas i bruk i skole- og 
barnehagehverdagen.  

En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den virkelighet de vil møte som voksne. Den 
opplæringen barna får, må være tilpasset kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Det er derfor av største 
viktighet at barn og unge i Ringerike får tilgang til og blir fortrolige med bruk av IKT som verktøy allerede fra 
barnehagen av.  

IKT og digital kompetanse er et nasjonalt satsningsområde. Gjennom en rekke planer og styringsdokumenter 
har IKT fått en tydelig og viktig plass i grunnopplæringen. Handlingsplan for IKT i Oppvekst 2013-2016 bygger på 
disse overordnede styringsdokumentene.  

I "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" står det: ” Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan 
være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap". Videre påpekes at barna skal erfare hvordan 
teknikk kan brukes i leken, og personalet må bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og 
teknikk i hverdagen.  

I Kunnskapsløftet defineres digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet. Det er ikke bare snakk om å 
bruke IKT på de områdene hvor vi mener det kan fremme elevenes læring. Vi snakker om IKT-kompetanse som 
en grunnleggende ferdighet på linje med det å kunne lese, regne, utrykke seg skriftlig og muntlig.  

 

 

VISJON 
Ringerike kommune satser på bruk av IKT i barnehage og skole slik at det legges til rette for et læringsmiljø med 
rom for samspill, dialog og medvirkning samt god faglig læring basert på digitale verktøy. Barn i barnehage og 
elever i grunnskolen skal ha mulighet til å utvikle gode digitale ferdigheter slik at de står godt rustet til videre 
utdanning og arbeidsliv.  
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OM PLANEN  

Handlingsplan for IKT i barnehage og skole er en del av arbeidet med en videre utvikling av Ringerike 
kommunes barnehager og skoler. Den enkelte barnehage og skole vil kunne tilpasse arbeidet med planen ut fra 
en analyse av egen status på området IKT. 

Planen skal hjelpe barnehagene og skolene videre i arbeidet med å implementere bruk av digitale hjelpemidler 
i alle fagområder. For å oppnå dette stilles det krav til den enkelte enhets evne til å planlegge, tilrettelegge og 
gjennomføre pedagogiske opplegg som inkluderer digitale verktøy.  

Barn og unge må oppmuntres til å bruke digitale verktøy som for eksempel kamera, skanner, mobil, PC, 
nettbrett og digital tavle. Pedagogene må drøfte hvilket utstyr og programvare som skal brukes. Man må også 
ta stilling til hva som kan gjøres alene og hva som skal gjøres sammen med en voksen. 

En viktig forutsetning for god måloppnåelse er at de ansatte har gode IKT-ferdigheter. Den enkelte enhet må 
kartlegge ansattes behov for skolering og legge til rette for kompetanseutvikling innen IKT.  

For å nå målene må også funksjonelt digitalt utstyr være tilgjengelig. Pr i dag er det egen budsjettpost for PC i 
ungdomsskolen, en ordning som har fungert bra siden 2007. Barneskoler og barnehager har ikke sentrale 
midler til IKT, så det er store forskjeller mellom enhetene når det gjelder digitalt utstyr. Det bør settes av en 
årlig budsjettpost til IKT i barnehage og barneskole slik at barn under ungdomsskolealder får tilfredsstillende 
utstyr til disposisjon. 

PLANENS FUNKSJONER 

Planen er ment å være et 

 styringsredskap for administrasjon, ledere og tilsatte 

 grunnlag for utviklingsarbeid og handlingsplan på den enkelte enhet 

 grunnlag for kompetanseutvikling hos ansatte 

 grunnlag for vurdering av kvalitet i arbeidet med digital kompetanse 
 

PLANENS OPPBYGNING 

Planen er bygd opp med en generell del felles for hele oppvekstsektoren. Den generelle delen omfatter 
overordnede planer, kommunikasjonsplattformer, personvern og nettvett, samt ressurser. Det er i tillegg 
beskrivelse av hovedområdene innenfor henholdsvis barnehage og skole.  

Planen kan suppleres og konkretiseres underveis i utviklingsarbeidet, sentralt i kommunen og lokalt på den 
enkelte barnehage/skole. 

Planen omhandler ikke læringsressurser eller læringsmål for trinnene. Dette er ivaretatt via nettstedet 
ringerike.iktplan.no. 

ARBEIDSPROSESS, POLITISK BEHANDLING OG REVISJON AV HANDLINGSPLANEN 

Planen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av 2 superbrukere, 2 rektorer, 1 barnehagestyrer, 1 
pedagogisk leder og pedagogisk IKT-veileder.  

Planen behandles i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur. 

I planperioden revideres planen årlig i forbindelse med kommunens budsjettprosess. Ansvarlig: Prosjektgruppa. 
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GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Ringerike kommunes IKT -plan bygger på følgende grunnlagsdokumenter: 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - Utdanningsdirektoratet 

 Kunnskapsløftet (2006) - Utdanningsdirektoratet 

 Program for digital kompetanse 2004-2008 - Kunnskapsdepartementet 

 Kvalitet i skolen - Stortingsmelding nr. 31 2007-2008  

 Kultur for læring - Stortingsmelding nr. 30 2004-2008 

 Motivasjon – Mestring – Muligheter – Stortingsmelding nr. 22 – 2010-2011 

 eKommune2012 – lokal digital agenda – KS 2012 

 FNs barnekonvensjon  

 Ringerike kommunes handlingsplan for barnehage (2011-2015) 

 Ringerike kommunes handlingsplan for skole (2013-2016) 

 Ringerike kommunes folkehelsemelding (2012) 

 Ringerike kommunes IKT-melding (2012) 
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FELLES FOR BARNEHAGE OG SKOLE 

MÅL 

Motivasjon for læring og utvikling av læringsstrategier  
Bruk av digitale verktøy skal bidra til utvikling av gode læringsstrategier som fremmer barn og unges motivasjon 
for læring, arbeidsglede og engasjement. De skal gis mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og 
vurdering av opplæringen. Bruk av digitale verktøy skal bidra til å ta bevisste valg. 

Sosial og kulturell kompetanse  
Digitale verktøy skal være med på å skape et læringsmiljø med rom for samspill, dialog og medvirkning. Digitale 
medier bør benyttes aktivt i forhold til samhandling og konflikthåndtering. Barn og unge skal lære å ha respekt 
for medmennesker de har kontakt med via digitale medier, og bevisstgjøres det ansvar som publisering av stoff 
innebærer.  

Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter  
Bruk av digitale verktøy skal bidra til at barn og unge får møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de 
kan mestre på egen hånd eller i samspill med andre.  

Pedagogenes kompetanse og rolle 
Pedagogene skal kunne bruke digitale verktøy som en integrert del av læringsarbeidet og kunne bidra til 
nytenkning gjennom deling av digitale undervisningsopplegg.  

Samarbeid med hjemmet 
Bruk av digitale verktøy skal bidra til en tett og god kommunikasjon med foreldre/foresatte og et felles ansvar 
for elevenes faglige og sosiale utvikling.  

KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER 

I Ringerike kommune benyttes flere kommunikasjonsplattformer i kontakt mellom hjem – skole/barnehage og 
samfunnet for øvrig.   

Fronter 
Alle skoler skal og barnehagene kan benytte Fronter som kontaktpunkt mellom hjem og skole/barnehage. 

Hjemmeside 
Alle skoler og barnehager har egen hjemmeside under www.ringerike.kommune.no. Rektor/styrer har 
redaktøransvar for egen side. 

SMS – varsling 
Noen skoler benytter SMS i kontakt med foresatte og elever. Det er ønskelig med en felles SMS- løsning for 
barnehage og skole. 

Sosiale media (Facebook, Twitter) og blogger 
Noen skoler har opprettet egne sider på Facebook. På noen skoler har FAU opprettet side.  

NETTVETT OG PERSONVERN 

Barn og unge skal lære å ha respekt for medmennesker de har kontakt med via digitale medier, og 
bevisstgjøres det ansvar som publisering av stoff innebærer. Ikke alle deler av den digitale hverdagen er like 
positiv. Det finnes nettsider med uønsket, krenkende og ulovlig innhold. Personopplysninger kan lett komme 
på avveie og spres lynraskt. Evnen til å utøve nettvett og kildekritikk, samt kunnskap om personvern og 
opphavsrett er viktige elementer.  

Læringsressurser finnes via ringerike.iktplan.no 

PERSONVERN OG TILLATELSER 

Det er viktig at barnehager og skoler følger de gjeldende regler for bruk av internett og e-post, slik at 
personvernet blir ivaretatt. Det er utarbeidet et felles skjema for avtale mellom barnehage/ skole og 
barn/foresatte om tillatelser og bruk av bilder/arbeider. Ungdomsskolene har et eget skjema som også 
omhandler utlån av PC.  
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IKT-SIKKERHET 

Det finnes regler og retningslinjer for å ivareta IKT-sikkerheten i skoler og barnehager. Det hevdes at graden av 
sikkerhet består av 20% teknologi og 80% holdninger. Det innebærer at den enkelte må ta ansvar for egne 
holdninger og handlinger. For ansatte er det spesielt viktig å ivareta sikker lagring av sensitiv informasjon. 

BRUK AV SOSIALE MEDIA OG BLOGG 

Elever i ungdomsskolealder, foresatte og ansatte bruker sosiale medier, noen i større grad enn andre. Vi vet at 
det på disse arenaene deles bilder og kommentarer som når flere enn mange er klar over. For å øke 
bevisstheten om dette utarbeides det «kjøreregler» for ansatte. Bruk av sosiale media bør også settes på 
agendaen i forbindelse med foreldremøter i barnehage og skole. 

INFRASTRUKTUR, PROGRAMVARE OG DIGITALE VERKTØY 

For å nå målet om tilfredsstillende digital kompetanse er det viktig at utstyret tilfredsstiller kravene til aktivitet. 
Barn og unge skal kunne arbeide med lyd og bilde, ha tilgang til internett og det skal være forutsigbart og 
brukervennlig ut fra brukerens ståsted.  

Ved anskaffelse av utstyr, endring av programvare eller nye rutiner for pålogging eller lagring må det være tett 
dialog mellom skole/barnehage og IT-drift. Det er pr i dag ikke alltid samsvar mellom skolens/barnehagens 
ønsker og behov og leveranse fra IT-drift. På skoler med barnetrinn og i barnehagene er det en del variasjon 
både når det gjelder type og mengde utstyr. Målet er at barna skal ha like muligheter uavhengig av 
skole/barnehage.  

INFRASTRUKTUR 

Alle skoler og barnehager er tilknyttet Ringerike kommunes nett. På ungdomsskolene og en del barneskoler er 
det også trådløst nett. Det er eget nett for elever, der også lærere har tilgang. Barn i barnehage har ikke egen 
brukertilgang til nettet.  

På ungdomstrinnet har alle elever egen bærbar PC. På barnetrinnet er det tynne klienter og noen bærbare PC-
er til elevbruk. Det er ca 3 elever pr PC/tynn klient skoleåret 2012-2013. I barnehagene er det ulik tilgang på PC, 
det finnes noen enkeltstående PC-er av eldre årgang tilgjengelig for barna.   

I skolen har alle pedagoger egen PC. I barnehagene skal det være PC til disposisjon for pedagogisk leder. 

PROGRAMVARE 

Alle kommunens PC og klienter har Microsoft Office med bl.a. tekstbehandler, regneark og 
presentasjonsprogram. Alle ansatte har tilgang til kommunens e-postsystem via web. 

Barnehagene og skolene bruker IST Extens som administrativt system og EDB sak og arkiv som arkivsystem. Det 
er i hovedsak rektorer, styrere og kontorsekretærer som benytter disse systemene.  

For lagring av IOP brukes løsningen SAMPRO på to skoler. Målet er at alle skoler og barnehager skal ta i bruk 
denne løsningen i løpet av planperioden. SAMPRO brukes også til IP i helsesektoren. 

Ringerike kommune har avtale med Mikroverkstedet om bruk av pedagogisk programvare. Programvarepakken 
inneholder bl.a. CD-ORD – lese- og skrivestøtteprogram, samt flere programmer som passer best for elever på 
småskoletrinnet. Avtalen med Mikroverkstedet utløper høsten 2014.  

Det er inngått kommuneavtale for bruke av nettressursen Salaby (1.-4- klasse). 

Skolene signaliserer et klart ønske om tilgang til nettbaserte læringsressurser som erstatning for programmer 
som må installeres lokalt.  I løpet av planperioden bør også barnehagene ha tilgang til nettbaserte 
læringsressurser.  
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DIGITAL KOMPETANSE I BARNEHAGENE 

I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det: «Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan 
være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap». Det står videre at barna skal erfare hvordan 
teknikk kan brukes i leken, og personalet må bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og 
teknikk i hverdagen. Kunnskapsdepartementet har gitt ut et temahefte om IKT i barnehagen.  

I temaheftet står det blant annet: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» Muligheten for å arbeide med 
og uttrykke seg ved hjelp av digitale verktøy kan bidra til å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 
Barnehagen ikke kan velge bort digitale verktøy, som er en del av samfunnet barna lever i. 

Det er viktig at personalet har kunnskap om ulike digitale verktøy og hvordan de kan brukes sammen med 
barna. På denne måten vil det være lettere å se digitale verktøy som et supplement til leken istedenfor som en 
konkurrent.  

Områder Status - 2013 Mål - slik skal det 
være 

Tiltak 

Barnas 
kompetanse 

Varierende 
erfaring med 
digitale verktøy. 
En god del har 
erfaring 
hjemmefra 

IKT skal være et 
verktøy for skapende 
aktiviteter, 
kommunikasjon og 
dokumentasjon 

Den enkelte barnehage utarbeider plan med 
delmål for bruk av IKT i lek, kommunikasjon og 
informasjonsinnhenting med utgangspunkt 
iringerike.iktplan.no.  

Ansattes 
kompetanse / 
kompetanse-
kartlegging 

Varierende 
kompetanse 
blant ansatte 

Ingen 
kompetanse-
kartlegging 

Digitalt kompetente 
ansatte som er trygge 
brukere av IKT-
verktøy og integrerer 
bruk av verktøyet i 
sitt pedagogiske 
arbeid 

Den enkelte barnehage utarbeider plan for 
kompetanseutvikling for personalet:   

 Kartlegge kompetanse  

 Opplæringsplan 

 Dele læringsressurser  

 Superbruker-ordning, tilsvarende som 
for skole vurderes 

Styrer som 
pådriver for IKT 

Store ulikheter 
barnehagene 
imellom. 

Styrer oppmuntrer til 
og legger til rette for 
bruk av IKT i 
hverdagen. 

 Temasamlinger i styrergruppa ad ansvar 
for kompetanse og utstyr 

 Holdningsskapende arbeid 

 Tid til erfaringsutveksling og refleksjon 
rundt IKT i barnehagehverdagen 

Økonomi/ 
budsjett  

Minimal 
budsjettpost 

IKT som en del av 
budsjettet 

 Innkjøpsplan 

 Midler til kompetanseutvikling 

Fronter Det er tilgang til 
alle, men ikke 
alle bruker det 

Enhetlige 
Ringeriksbarnehager 

 Felles forståelse - enig om hva som skal  
inn og hvordan det skal brukes 

 Opplæring 

 Tilrettelegge spesielt for barnehage  

Hjemmeside Varierende Barnehagens ansikt 
utad 

 Bevissthet om redaktør-ansvar  

 Jevnlig oppdatering 

 Innhold: aktuelle planer, bilder fra 
aktiviteter 

 Finne ressursperson i personalet og 
sørge for opplæring 

SMS-
kommunikasjon 

Ikke i bruk Vurdere om det skal 
brukes  

Mulig å få inn i evt nytt admin.system eller i 
Fronter?  
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Områder Status - 2013 Mål - slik skal det 
være 

Tiltak 

Facebookside 
for barnehagen 

 

Ukjent Opp til den enkelte 
barnehage 

 

 Må forankres i styrergruppa hvis det er 
aktuelt 

 Husk redaktøransvar  

IKTplan.no – 
ressursbank 

 

Tom God ressurs for 
pedagogene 

 De første ressursene klare til august 2013 

 Bygges ut videre i samarbeid med Senter for 
IKT i utdanningen 

 Skal inneholde: lenker, dokumenter og 
programlenker 

Infrastruktur og 
utstyr 

Store forskjeller 
mellom 
barnehagene. 
Mye utdatert og 
dårlig utstyr for 
barna. 

Enhetlig 
Ringeriksbarnehage 

Trådløst nett innen 
2016 

 Kartlegge eksisterende utstyr 

 Utarbeide grunnpakke for hver barnehage 

 Opprustingsplan i samarbeide med IT-drift. 
 

Programvare Felles innkjøp i 
2004 - Megamix 

Finne oppdatert og 
aktuell ressurs  

 Inn i budsjett 

 Utarbeide pedagogiske vurderingskriterier 

Nettbrett og 
andre digitale 
verktøy 

Store forskjeller 
barnehagene 
imellom 

Målrettet bruk 

God kompetanse i 
personalgruppen  

Tema på styrersamling: 

 Lage plan for anskaffelse og bruk  

 Inn i budsjett 

Det kan være aktuelt å lage prosjekt med 
nettbrett i en eller flere barnehager eller på 
kommunenivå etter modell av teknobussen. 

Nettbrett er meget godt egnet som verktøy både 
for aldersgrupper og som verktøy i 
spesialundervisning.  

 

BRUK AV FRONTER I RINGERIKE KOMMUNES BARNEHAGER 

Fronter fungerer som en lukket kommunikasjonskanal mellom barnehage og foresatte. Målsettingen er at i 
løpet av planperioden 2013-2016 skal alle barnehagene bruke Fronter og alle foresatte ha personlig 
innlogging.  Det utarbeides felles rom-mal for barnehagene i løpet av barnehageåret 2013-2014. 
 
På Fronter vil foresatte ha tilgang til  

 Planer for avdelingene. Varighet for hver plan varierer fra barnehage til barnehage, men det er viktig 
at ny plan legges ut før ny periode begynner.  

 Planer for de ulike gruppene på tvers av avdelingene, f.eks. skolegruppa (maxigruppa) og 
periodeplaner. Planer legges ut minst to ganger i året. 

 Bilder legges ut kontinuerlig etter fellesaktiviteter i planperiodene. 

 Skriv til foreldre, oppslag og lignende legges ut kontinuerlig. Viktige datoer legges godt synlig på første 
side. 

 Sende mail eller meldinger til ansatte 
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GRUNNUTSTYRSPAKKE FOR BARNEHAGEN 

Innen utgangen av planperioden bør barnehagene har minimum følgende utstyr: 

 Alle pedagogiske ledere har hver sin PC. Det bør laget en plan for utskifting av PC-tilsvarende 
ordningen for lærere på ungdomstrinnet. 

 Fargeskriver 

 Lamineringsmaskin 

 Kopimaskin 

 Trådløst nett 

 Pr. avdeling: 
o Minst ett digitalt kamera som både barn og voksne kan bruke 
o En PC med internett og pedagogisk programvare tilpasset aldersgruppen 

Aktuelt tilleggsutstyr: 

 CD/mp3-spiller på hver avdeling 

 Skanner 

 Prosjektor 

 Fotorammer eller lignende  

 Taleopptager  

 Nettbrett   
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DIGITAL KOMPETANSE I  SKOLEN 

Skolen må møte to sentrale utfordringer for at IKT skal bidra til en styrking av skolens relevans. For det første 
må skolen møte elevene og deres fortrolighet med digitale medier på en slik måte at den bygger bro til barnas 
liv, der de første digitale ferdigheter tilegnes i stadig lavere alder.  

For det andre må skolen forholde seg til elevenes nettbruk og utviklingen av identitet og sosial kompetanse 
gjennom nettsamfunn og lignende.  

Dette viser seg i praksis ved at skolen  

• Bruker "ringerike.iktplan.no" som ressurs for å nå K06s mål om digital kompetanse 
• Holder oppe læringstrykket ved å videreføre god praksis i arbeid med grunnleggende ferdigheter  
• Har fokus på bruk av IKT i tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåter 
• Har fokus på kompetansekartlegging og - utvikling innen IKT 
• Vurderer skolens resultater og treffer tiltak for elever, klasser eller hele skolen om nødvendig 
• Aktivt bruker IKT som kommunikasjonskanal 

 

ELEVENES DIGITALE FERDIGHETER 

Gjennom de nye lærerplanenes mål for kompetanse på ulike trinn og i ulike fag, skal de digitale ferdighetene 
utvikles innenfor fagenes rammer. Elevene skal utvikle digital kompetanse gjennom daglig bruk i 
læringsarbeidet, bl.a. ved bruk av nettressursen ringerike.iktplan.no. 

For å få til en god overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn, er det svært viktig at elevenes digitale ferdigheter 
er i samsvar med kompetansemålene i læreplanen ved utgangen av 7.trinn. 

Områder Status Mål - slik skal det være Tiltak 
Elevenes IKT-
kompetanse  

Ingen 
kompetanse-
kartlegging siden 
2008. 

Læringsmålene i 
Kunnskapsløftet er overordnet. 

 Bruke ringerike. IKT-plan.no 

 Gode nettressurser og 
programvare 

 Kompetanseutvikling - 
lærere 

Gjennomføre- 
nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen 
og eksamen 

Krever digital 
kompetanse  

Må beherske verktøyene i 
prøve/test-situasjonen 

 Opplæring i basisferdighet  

 Kompetente lærere 

Tilpasset opplæring 
- IKT som 
hjelpemiddel 

Store forskjeller 
mellom skolene, 
spesielt på 
barnetrinnet  

God digital kompetanse med 
trygg bruk av gode og aktuelle 
hjelpemidler uansett hvilken 
skole eleven går på. 

På barnetrinnet skal eleven ha 
egen PC dersom det står i 
enkeltvedtak. 

 

 Sørge for tilfredsstillende 
utstyr og tilpasset bruk av 
og kunnskap om aktuelle 
digitale hjelpemidler 

 Kompetente lærere 

 Funksjonelt utstyr og gode 
støtteprogrammer må være 
tilgjengelig 
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SKOLELEDERS KOMPETANSE OG ANSVAR 

Erfaringer viser at skolelederens rolle som støttespiller i IKT-rettede endringsprosesser er viktig. Det er en 
utfordring å tilby kompetanseutvikling innen skoleledelse som inkluderer IKT. Digital kompetanse handler 
også om skoleutvikling hvor innovative skoleledere må vise vei slik at skolene blir lærende organisasjoner. 
 

Områder Status Mål - slik skal det være Tiltak 
Skoleleder som 
pådriver for IKT 

Store forskjeller 
mellom skolene, 
ulik motivasjon og 
forankring ad 
kompetanse og 
bruk innen IKT. 

 Klar forståelse av hva en 
digital skolehverdag 
innebærer, 

 Ha god pedagogisk IKT-
kompetanse 

 Legge til rette for bruk av 
digitale verktøy 

 Aktiv medvirkning 

 Være pådriver og legge til 
rette for 
kompetanseutvikling 

 Kartlegge IKT- kompetanse  

 Plan utarbeides ved den 
enkelte skole ut fra 
kommunens IKT-plan 

 Krav til lederrollen i forhold 
til tilrettelegging for IKT-
utvikling 

Økonomi/budsjett  Noe midler ligger i 
felles IKT-ramme 

Felles IKT-rammer for å sikre 
like forhold for elevene 

 Øke den faste IKT-potten til 
grunnskole, sikre 
barnehager og barneskoler  

 Innspill tidlig nok i 
budsjettet – komm.sjef er 
pådriver 

Økonomi/budsjett 
lokalt på skolene 

Pott på den 
enkelte skoler -  av 
ulik størrelse. Opp 
til den enkelte 
leder. 

Rom for lokale tilpasninger og 
ønsker. 

 Lokal plan som bør omfatte 
elektroniske tavler, kamera, 
musikkutstyr osv, evt 
mulighet til å få en standard 
utrusting på 
klasserommene? 

 Bør være helhetlig - 
lederansvar? 
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KOMPETANSE OG KOMPETANSEKARTLEGGING - PEDAGOGER 

Monitor-undersøkelsen fra 2011 viser at det fortsatt er store forskjeller i lærernes kompetanse og skolenes 
bruk av IKT i opplæringen.  Det er fortsatt behov for å heve lærernes kompetanse og det er viktig at det ved 
den enkelte skole legges opp til daglig bruk av IKT.  

Områder Status Mål - slik skal det være Tiltak 

IKT-kompetanse Store variasjoner i 
kompetansenivå 
blant pedagogene i 
kommunen 

Skolene skal ha digitalt 
kompetente lærere som er 
trygge brukere av IKT-verktøy 
og integrerer bruk av 
verktøyet i sin undervisning i 
henhold til Kunnskapsløftets 
mål. 

 Klare mål for opplæring 

 Klare mål for ansattes behov for 
kompetanse 

 IKT skal være med som eget punkt 
i fagplanene 

 Mer aktiv kompetansedeling 
mellom skolene  

 Felles mal for fagplaner på skolene 

 Tid til kompetanseutvikling på den 
enkelte skole  

 Tid til ikt i fellestid 

 Skoleledere må bidra aktivt til en 
delingskultur mht IKT 

  Alle lærere får grunnleggende 
opplæring i kommunens standard 
programpakke (superbrukers 
ansvar) 

 Skolene oppfordres til å melde inn 
behov for opplæring på spesielle 
felter 

Kartlegging Siste 
kompetansekart-
legging gjort i 2008 

Kompetansekartlegging må 
være en kontinuerlig prosess 

 Kartlegge kompetanse 

 IKT-kompetanse må etterspørres 
ved nytilsettinger 

 Kompetansekartlegging foregår 
kontinuerlig på den enkelte skole 

Administrativt 
årshjul for IKT. 

Superbruker-års hjul 
etablert 

Videreutvikling av årshjulet  Videreutvikles ut fra nåværende 
praksis 

 Årshjul utarbeides ved skolestart 
hver høst 

Superbruker Vel etablert ordning, 
mange dyktige 
superbrukere som er 
en ressurs for 
Ringeriksskolene 

Superbrukere med god 
pedagogisk IKT-kompetanse, 
motivert og dedikert.  

 

 Kurs og samlinger for superbrukere 
etter oppsatt plan  

 Superbrukerne blir kurset i Fronter 
og systemer knyttet til 
oppsett/tanking av PC 

 Månedlige samlinger 
/temamøter/workshops 

 Gradert ressurs til Superbruker. Jf 
forslag til revidert 
funksjonsbeskrivelse 

Tilpasset 
opplæring – 
veiledning til 
lærere. 

Ulik kompetanse på 
skole/individ nivå 

Lærere har god pedagogisk 
IKT-kompetanse og er trygge 
på bruk av utstyr og 
programvare. 

 Opplæring og oppfølging som er 
forpliktende 

 Spes.ped-ansvarligs ansvar å 
videreformidle behov for 
opplæring  
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PERSONVERN, SIKKERHET OG NETTVETT 

Vår teknologiske hverdag gir alle mulighet til å publisere hva de vil på internett og i sosiale medier. Alle kanaler 
har sine fordeler og ulemper, og budskapet når frem til ulike grupper med ulike medier. Man kan publisere hva 
man vil og responsen fra andre kan være umiddelbar. I en slik hverdag er det viktig at skolen bidrar til å gjøre 
elevene til bevisste nettbrukere. 

Områder Status Mål - slik skal det være Tiltak 

Nettvett Ulik grad av 
bevissthet  

Utvikle gode kunnskaper 
holdninger i forhold til 
nettvett og digital mobbing 

 Bevisstgjøring og opplæring i 
forhold til nettvett og bruk av 
sosiale media  

 Mange gode nettsteder i 
offentlig og privat regi brukes 
som opplæring og 
kunnskapsbase 

Sosiale media Økende bruk, både 
av skoler/klasser og 
av personer (elever, 
foresatte, ansatte) 

Bevisste brukere, bevisst sine 
roller 

 Klare retningslinjer 

 Holdningsskapende arbeid både 
blant lærere og foresatte 

 Lage retningslinjer, Internkontroll 

Personvern og 
tillatelser 

Ulik håndtering av 
personinformasjon 

 God kjennskap til 
lovverk 

 Rutiner for 
informasjonsflyt 

 Sikker lagring 

 Taushetsplikten 
overholdes 

 Kurs i aktuelt lovverk 

 Felles tillatelses-skjemaer 

 Dokumenterte rutiner 

 Sikker lagring av IOP i Sampro 

 Utarbeide rutinebeskrivelser 

 Felles temasamlinger: bevissthet 
og klassifisering av 
personsensitiv materiale 

Kildekritikk/ 
opphavsrett 

Ulikt fra skole til 
skole 

God kunnskap og høy grad av 
bevissthet 

 Opplæring 

 Holdningsskapende arbeid 

 Temamøte 

IKT-sikkerhet Stor variasjon ad 
bevissthet om 
nedlasting, 
dele/lagre passord, 
data på bærbare PC-
er osv 

Kunnskap om regelverk og 
«farer» 

 Opplæring 

 Holdningsskapende arbeid 

 Temamøte 
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RESSURSER  

Fokus er «IKT som Verktøy for læring», og for å utnytte digitale verktøys muligheter er det behov for både 

tekniske, økonomiske og menneskelige ressurser.  

ORGANISERING 

Hver skole har en egen Superbruker hvis oppgave er å ta seg av enkle driftsoppgaver, være kontaktperson for 
IT-enheten og pedagogisk IKT- veileder, samt drive intern veiledning. (jf. Funksjonsbeskrivelse for superbruker).  

Kommunens IT-enhet har ansvar for:  

 Drift av skolenettet og administrasjonsnett 

 Brukeroppretting både for elever og ansatte 
 Innkjøp og oppsett av skolePC-er 

Kommunen har en pedagogisk IKT-veileder med følgende ansvarsområder:  

 Pedagogisk veiledning/oppfølging overfor skolene/PPT 

 Kontaktperson for skolenes superbrukere 

 Lede utviklingsarbeidet med bruk av IKT som verktøy i opplæringen 

 Ansvarlig for IKT-planarbeidet  

 Være bindeledd mellom kommunalsjef/skole/IT-drift   

 Arrangere kurs og workshops 

 Administrator/superbruker Fronter og Extens 

PPT bistår skolene med valg av spesialpedagogisk programvare ut fra kommunens programvarepakke.  

KOMMUNIASJONSPLATTFORMER 

 

Områder Status Mål - slik skal det være Tiltak 
Fronter Brukes på alle 

skoler, men ulik 
frekvens og innhold 

 Viktig redskap for 
kommunikasjon hjem - 
skole 

 Alle skal bruke det - men 
aktivitet avhengig av trinn 

 Føre fravær, 
anmerkninger, karakterer  

 Felles standard 

 Felles strategi med forankring i 
ledelsen.  

 Bruke ny struktur på 
klasserom/fagrom = 
«Billyklasserom» 

 Bruke malene for småtrinn, 
mellomtrinn og ungdomstrinn  

 Kun unike brukere 

 Pilotklasser/skoler 
gjennomfører innføring og 
testing av de nye rom-malene i 
skoleåret 2013/14   

 Innføring for alle skoler fra 
skolestart høsten 2014   

 Kompetanseheving av 
pedagogisk personell i bruk av 
de nye rommene  

Hjemmeside Varierende  Skolens digitale ansikt 
utad, skal samhandle med 
nettbaserte tjenester i RK 

 Skal oppdateres månedlig 
som et minstekrav 

 Avklare hva som skal på web og 
hva som skal på Fronter  

 Slutt på ranselpost så langt som 
mulig 

 Forankring i ledelsen 

 Tydeligere lokale redaktører 

 Opplæring  
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SMS Brukes av noen 
skoler 

 Alle skoler på felles SMS 
plattform 

 Felles innkjøp 

 Felles strategi 

 Mulig felles løsning inn i evt 
nytt oppvekstsystem eller 
Fronter 

 Rektorgruppa er pådrivere 

Sosiale media Noen skoler er på FB 
og Twitter 

 Opp til den enkelte skole 
hvilke arenaer de er på i 
tillegg til Fronter og 
nettside 

 Hvis sosiale medier tas i 
bruk, skal kommunens 
retningslinjer følges 

 Det utarbeides retningslinjer for 
bruk 

 Rektor er ansvarlig på den 
enkelte skole 

 

UTSTYR OG PROGRAMVARE 

Områder Status Mål - slik skal det være Tiltak 

Nettverk/ 
infrastruktur - 
ansvar 

IT-drift har 
hovedansvar 

Tett samarbeid og avklarte 
roller 

 Definere bestiller/utfører-rollen 

 Sentral styring 

Nettverk/ 
infrastruktur -
opplegg 

 Alle skoler har 
elevnett med 
Internett-
forbindelse.  

 Alle skoler med 
ungdomstrinn, 
samt noen store 
barneskoler har 
trådløst nett.  

 Internett-tilgang 
via kommunens 
sentrale aksess.  

Alle skoler har trådløst nett for 
elever og lærere med 
internettilgang via kommunens 
sentrale aksess.  

 Sette opp trådløst nett på de 
skolene som ikke har det innen 
utløp av planperioden. 

 Lag plan for utbygging av 
trådløst nett – gir 
forutsigbarhet. 

 Planlegges i samarbeid med IT-
drift 

PCer – tetthet- 
lærere 

Alle lærere har egen 
bærbar PC 

Må opprettholdes  Rulleringsplan for innkjøp, også 
på barneskolene 

 Budsjett + samarbeid med IT-
drift 

PCer – tetthet- 
elever 
ungdomstrinn 

Alle elever på u-
trinnet har egen 
bærbar PC 

Må opprettholdes  Fortsette dagens praksis 

 Budsjett + samarbeid med IT-
drift 

PCer – tetthet- 
elever 
barnetrinn 

Barnetrinnet har 
tynne klienter og 
arvede 
ungdomsskolePC-er 

Maskintetthet: 1 PC pr 3 
elever. Utstyret må kunne 
tilfredsstille brukerkrav i K-06 i 
forhold til lyd og bilde 

 Vurdere om dagens 
skoleløsning med klienter og 
bærbare er god nok 

 Klassesett med nettbrett 

 Budsjett + samarbeid med IT-
drift  

 Lokale tilpasninger i samarbeid 
med rektor/superbruker 

IKTplan.no - 
ressursbank 

Løsningen er 
anskaffet og 
tilgjengelig 

Løsning tilpasset Ringerike 
kommune 

 Klar til bruk i august 2013 
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Pedagogisk 
programvare 

 Bruker Mikro-
verkstedet, CD-
ord viktigst i 
pakken 

 Det ligger noen 
programmer i 
tankingen 

Tilgang til tilpasset 
programvare, helst web-basert 

 Gjennomgang/vurdering av 
dagens pakke, evt nytt innkjøp 

 Vurdere læreverkenes 
nettsteder 

 Avtalen med MV går ut høsten 
2014, ta en avgjørelse i god tid 
før det 

Nettbrett Noen skoler – 
spesped/spesielle 
prosjekter 

Pedagogen vurderer hvilket 
hjelpemiddel som er best for 
aktuell elev/elevgruppe 

 Følg utviklingen! 

 Prosjekt på noen barneskoler + 
forsterket enhet. 

 Se på økonomi og muligheter 

 Krever trådløst nett 

Andre digitale 
verktøy – 
interaktive 
tavler, lydutstyr, 
kamera? 

Interaktive tavler - 
ulikt på skolene og 
varierende 
utnyttelse av 
mulighetene de gir 

Må har en målsetting for bruk, 
kunne tilpasse etter behov 

 Kompetanse og idebank 

 Lage en anbefalt standard 

 Evt innkjøpsavtale 

FEIDE Innføres ved 
skolestart 2013 

Feide- (Felles Elektronisk 
IDEntitet) går ut på at hver 
bruker i utdanningssektoren – 
elev eller ansatt - får et 
brukernavn som kan brukes i 
hele sektoren. For elevene i 
Ringerike kommune betyr det 
at det blir samme brukernavn 
og passord for alle tjenester 
elevene trenger i opplæringen. 

Foreldrebrukere via MinID 

 IT-drift setter opp, involverer 
Superbrukerne 

Skole 
Administrativt-
system 

Alle bruker Extens, 
som bl.a. danner 
grunnlaget for 
brukeroppretting i 
Fronter og AD 

 Et system som 
tilfredsstiller kravene til 
gode planleggingsverktøy i 
alle ledd.  

 Skal kunne håndtere 
søknader mm for god 
tilgjengelighet. 

 Gode arkivrutiner. 

 Innkjøp av evt bedre egnet 
system 

 Kravspesifikasjon skal 
utarbeides høsten 2013. 

 Legges ut på anbud innen 
utgangen av 2013  

Vokal – portal 
for registering av 
kartleggings-
prøver - en del 
av 
kvalitetssikrings-
arbeidet 

Brukes av en del 
skoler – ble tatt i 
bruk høsten 2011. 

 Alle skoler skal bruke 
Vokal aktivt  

 Opplæring og 
erfaringsutveksling 

 Rektorgruppa er pådrivere 
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VEDLEGG 

 

Funksjonsbeskrivelse – Superbruker - Forslag 

1.  FORMÅL: 

Funksjonen er til for å bidra til den best mulige IKT-drift på den enkelte skole ved å ta seg av ”akutthjelp”. 

2.  FUNKSJONENS ORGANISASJONSMESSIGE PLASSERING: 

Rektor er superbrukers nærmeste overordnede. 

3.  FUNKSJONENS ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDER: 

I samarbeid med rektor har superbruker ansvar for å: 

 Ha oversikt over skolens maskiner og skrivere 

 Ha oversikt over skolens nettverk, herunder hvor alle knutepunkt og trådløse sendere er lokalisert 

 Drive enkel feilsøking og feilretting 

 Legge inn godkjent og lisensiert programvare  

 Legge inn skrivere og skriverdrivere 

 Sette opp tynn klient og konfigurere terminal klient 

 ”Tanking” av bærbare PC-er (gjelder ungdomsskolene og de fleste barneskolene) 

 Håndtere brukere mht. passord og utestengelse.  

 Yte generell brukerstøtte til lærere og elever 

 Være skolens bindeledd til IT-enheten.  

 Delta på samlinger i superbrukernettverk, og gjerne initiere mindre ”faggrupper” av superbrukere 

 Legge til rette for å integrere IKT som en grunnleggende ferdighet i alle fag.  

 Komme med innspill til IT-enheten om forbedringspotensialer sett fra brukernes synspunkt 

4.  TILLEGGSINFORMASJON: 

Funksjonen som superbruker er en tilleggsfunksjon til fast stilling ved skolen. 

5.  KONTAKTER: 

Superbruker skal samarbeide med bl.a.: 

 Rektor 

 Skolens pedagogiske personale 

 Sentral IKT-tjeneste 

 Eventuelt eksterne samarbeidspartnere 

6.  KVALIFIKASJONSKRAV: 

 Fast ansatt i skolen 

 Tilleggsutdanning eller praktisk erfaring/ interesse innen IKT og skole 
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Det legges vekt på: 

 Serviceinnstilling 

 Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

 Fleksibilitet og god orden 

 

7.  GENERELT FOR ALLE FUNKSJONER/ STILLINGER:  

Personlig egnethet i forhold til elever, foreldre/foresatte, kollegaer og ledelsen, 

- herunder: vise gjensidig respekt, toleranse og lojalitet, vise empati - se andres behov, ha god 

samarbeidsevne/kan kommunisere, er fleksibel og kreativ. 

 

8.  FUNKSJONSVARIGHET:  

Det inngås skriftlig avtale om funksjon som superbruker for et år i en prøveperiode, med tre måneders 

gjensidig oppsigelsestid. Samtidig med den årlige medarbeidersamtalen gjennomføres også samtale om 

funksjonen for oppfølging og avklaring av gjensidige forventninger. 

 

9.  KRITERIER: 

Funksjonen som superbruker skal videreføres ved alle skoler. 

Superbruker gis minimum en reduksjon på: 

- 15 % av undervisningsplikten for fådelte og skoler med elevtall under 200 elever  
- 20 % av undervisningsplikten for skoler med elevtall over 200 elever 
- 30 % av undervisningsplikten for kombinerte og ungdomsskoler 

 

Funksjonsbeskrivelse er lest og godkjent den …………………, og vi er blitt enige om …………….. minutter i 

tidsressurs. 

  

                                         

 Superbruker       Rektor 
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UTLÅNSAVTALE FOR BÆRBARE PC-ER  – ELEVER PÅ UNGDOMSTINNET 

Denne avtalen er inngått den: (dato) ................................................. mellom:  

1. Ringerike kommune ved: ........................................................................................................................................  

2. Låntager: «Fornavn» «Etternavn», «Skolensnavn» ............................ f.dato: «Fødselsdato» ................................  

Brukernavn: «Brukernavn» ....... Passord: «Passord» .................. E-post: ...................................................................  

GENERELT 

1.1 AVTALEFORHOLD.  

Låneforholdet mellom Ringerike kommune og låntager er regulert av vilkårene i denne avtalen. 

1.2 DATAUTSTYR  

Datautstyret som omfattes av denne avtalen, er som beskrevet nedenfor: 

Maskintype: XXXXXX, service tag.: «Servicetag» 

2.  BRUKSRETT 

Eleven får bruksrett til utstyret så lenge vedkommende er elev i grunnskolen i Ringerike kommune. 
Typebetegnelser, fabrikasjonsnumre og lignende som tjener til identifikasjon av datautstyret må ikke fjernes. 
Bruksretten til datautstyret opphører ved overgang til annen kommune, eller videregående opplæring.  

3.  FORSIKRING 

Datautstyret er forsikret av Ringerike kommune. 

4.  TAP ELLER SKADE 

Ved tap eller skade på datautstyret skal skolen underrettes umiddelbart.  Ved tyveri skal dette alltid meldes til 
politiet.  Husk å påføre maskinens service tag - nummer ved anmeldelsen.  Dette nummeret benyttes også ved 
melding av behov for service.  Skade forvoldt ved overlegg skal belastes med egenandel begrenset oppad til kr 
5000,-.  Skader som skyldes uhell, belastes med kr 500,- for første gangs skade, kr 1000,- ved andre gangs 
skade, og kr 1500,- ved 3 gangs skade.  Skader utover dette vil medføre inndragning av utstyret. 

5.  RETNINGSLINJER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD 

Datautstyret kan kun benyttes til undervisningsformål og forblir kommunens eiendom. Bruksretten er knyttet til 
den enkelte elev. Skolen har administrasjonsrett til PC med tanke på innsyn, revisjon, sletting osv.  

 Låntager har ikke rett til å laste ned skadelig eller ulovlig programvare, eller foreta endringer i eller kopiere 
installert programvare. 

 Låntager har heller ikke adgang til å installere annen programvare på maskinen uten spesiell tillatelse fra 
arbeidsgiver. Det forutsettes at denne programvaren er korrekt lisensiert. 

 Låntager har ikke rett til å låne ut eller på annen måte stille datautstyret eller programvaren til disposisjon 
til andre. 

 Låntager er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av sine data. 
 Straffbar bruk av datautstyret vil bli politianmeldt. 
 Kommunen ved IT Enhet forbeholder seg retten til å inndra utstyr for oppdatering, oppgradering, 

vedlikehold eller lignende ved behov. 
 Mislighold av avtalen vil medføre permanent inndragning av utstyret. 
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6. TILBAKELEVERING 

Utstyret skal leveres tilbake, ved utgangen av 10. klasse, i samme stand og med samme utrustning som ved 
utlevering. Dersom eleven flytter ut av kommunen før avsluttet 10. klasse, innleveres utstyret til skolen. 

 

 

 Foresattes signatur:  Skolens signatur (autorisert representant): 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________ 

 «Fornavn» «Etternavn»  
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BRUKSREGLER FOR PC GJELDER FOR ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET 

Følgende regler er viktige for at alle elever skal få best mulig læringsutbytte ved bruk av pc-en de får 

låne av Ringerike kommune.  

 Læreren har ansvaret for all bruk av pc i undervisningen.  

 Alle elever MÅ følge lærers anvisninger på dette området så lenge de er på skolen. 

 Det er ikke lov å bruke pc i friminuttene uten spesiell avtale. 
 

 Du må selv ta ansvar for bruken av din pc  

 Du er ikke bare ansvarlig for hvordan pc-en behandles, men også for HVA DEN 
BRUKES TIL! 

 Du kan IKKE låne bort egen pc eller tilbehør til andre elever eller venner, eller låne 
andres. 

 Det er ikke lov til å oppgi passordet sitt til en annen elev. Hvis uvedkommende har fått 
tak i passordet ditt må du straks gi beskjed til superbruker for å få byttet passord. 

 Går du ifra pc-en på arbeidsplassen din SKAL du logge av eller låse tastaturet. 

 Det er STRENGT FORBUDT å bruke pc-en til annet enn skolearbeid i timene. 

 Det skal ikke lastes ned programvare fra Internett på skolens datamaskiner med 
mindre det inngår i undervisningen  

 Pc-en skal tankes ved skolestart på høsten og før skriftlig tentamen/eksamen om 
våren. 
 

 PC-en skal til enhver tid oppbevares og behandles på en skikkelig måte 

 Når du oppbevarer pc-en i sekken skal den være inne i futteralet! 

 Du får IKKE spise eller drikke mens du jobber på pc-en! 

 Når du er i timer der du ikke kan ta med pc, bør den være innelåst hvis det er mulig. 

 Hvis du velger å ta med deg pc-en hjem, må du huske på at det er ditt ansvar å ta vare 
på den der også.  Hvis du lar pc-en være igjen på skolen SKAL den være innelåst. 

 Øretelefoner skal alltid være tilgjengelig på skolen. 
 

 Håndtering av skade/hærverk på PC. 

 Mister du eller ødelegger tilbehør som lader, øretelefoner og evt. mus til pc-en, må du 
betale for nytt. 

 Endrer du bios-passord koster det kr. 250,- å få nytt passord. 

 Ved hærverk på pc-en vil foresatte bli kontaktet 

 Uavhengig av faktiske kostnader er det følgende betalingssatser for reparasjoner (jf 
kontrakten hvor egenandel ved skade/hærverk er begrenset oppad til kr. 5 000,-): 

1. gang: kr 500,- 
2. gang: kr 1 000,- 
3. gangs skade/hærverk, som f. eks resulterer i at maskinen er ødelagt eller 

ubrukelig: Du får utlevert en brukt PC fra IT-enheten. 

 

Ved brudd på skolens bruksregler vil elevens pc bli inndratt.  Rektor leverer ut maskinen igjen 

ved frammøte av elev og foresatte.  

  

Side 61 av 64



22 
 

NETTVETT OG BRUK AV SKOLENS DATAMASKINER - BARNETRINNET 

 

Reglene er viktige for at alle elever skal få best mulig læringsutbytte ved bruk av skolens  pc-er.  

 
Bruk av skolens PC-er 
Læreren har ansvaret for all bruk av pc i undervisningen.  

 Alle elever MÅ følge lærers anvisninger på dette området så lenge de er på skolen. 

 Det er ikke lov å bruke pc i friminuttene uten spesiell avtale. 

  Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat.  

 Det er ikke lov til å oppgi passordet sitt til en annen elev. Hvis uvedkommende har fått tak i 
passordet ditt må du straks gi beskjed til superbruker eller kontaktlærer for å få byttet 
passord. 

 Husk å logge av pc-en når du er ferdig å bruke den. 

 Du er ikke bare ansvarlig for hvordan pc-en behandles, men også for hva den brukes til! 

 PC-en skal behandles på en skikkelig måte. 

 Du får ikke spise eller drikke mens du jobber på pc-en! 

 
Nettvett 
Reglene tar utgangspunkt i Redd Barnas nettvettregler som er utviklet i samarbeid med barn og 
ungdom. Reglene skal bidra til at barn lærer seg å vise hensyn til hverandre og bli bevisste sin egen 
atferd på nettet.  

 Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing  

 Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne 
nettsteder  

 Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver  

 Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt 
dem på et offentlig sted  

 Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld 
fra til de som har ansvaret for nettstedet  

 Ikke søke frem, skrive ut eller lag bokmerker (favoritter) på sider med innhold av 
pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter av noe slag.  

 Det skal ikke sendes anonym e-post og man skal ikke skjelle ut eller fornærme mottaker.  

 Det skal ikke bestilles varer av noe slag via Internett.  

 Det skal ikke lastes ned programvare fra Internett på skolens datamaskiner med mindre det 
inngår i undervisningen.  

 Det skal ikke slettes programvare på skolens datamaskiner med mindre det inngår i 
undervisningen.  

 Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Meld til 
politiet på www.tips.kripos.no om alvorlige saker. Det er ikke din skyld om noen andre gjør 
noe ubehagelig mot deg på nett  

 

Overtredelse på denne avtale medfører at eleven / gruppa ikke har tilgang til skolens 
datamaskiner over en periode eller at brukeridentitet og passord slettes. Periodens varighet 
bestemmes i hvert tilfelle av skolens ledelse.  
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GENERELL TILLATELSE FRA HJEMMET ANGÅENDE FORHOLD I BARNEHAGEHVERDAGEN 

Av og til oppstår det situasjoner som vi gjerne ville ha drøftet med hvert enkelt hjem. Det er ikke alltid dette er 

like lett å få til. Vi ønsker derfor å få en generell tilbakemelding fra dere foresatte om saker der dere kan krysse 

av  dersom dere er enige, uten at vi behøver å kontakte dere hver gang.  

 

Jeg/vi gir tillatelse til at _________________________________      kan:             
     (barnets navn)          

 - være med på turer/utflukter med offentlig transport ( buss, drosje), og privat bil. 

 - være med på bade/svømmeopplegg dersom minst en av personalet har godkjent kurs i      

livredding, og der offentlige godkjente sikkerhetsprosedyrer følges. (Tillatelsen gjelder opplegg utenfor 
ordinær svømmeopplæring). 

 - fotograferes av media der pedagog/administrasjon vurderer dette for å være i orden.  Dette kan 

være aviser og medienes nettsider. (Tillatelsen omfatter ikke filmopptak.) 

 - være med på bilder som legges ut på kommunes hjemmeside – uten navn. 

 - være med på bilder som legges ut på Fronter 

 - barnets arbeid (f.eks foto av tegninger) kan legge ut på kommunens hjemmeside 

 - være med på bilder/film som andre foreldre tar i barnehagen 

 

 

Tillatelsen gjelder for den tiden barnet har plass i  XXXXXXXXXXX  barnehage. 

 

Dato:___________                    Foresattes underskrift.______________________________ 

 

Eventuelle kommentarer/tilbakemeldinger:________________________________________   

 

_________________________________________________________________________ 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Barnehagestyrer 
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GENERELL TILLATELSE FRA HJEMMET ANGÅENDE FORHOLD I SKOLEHVERDAGEN 

Av og til oppstår det situasjoner som vi gjerne ville ha drøftet med hvert enkelt hjem. Det er ikke alltid dette er 

like lett å få til. Vi ønsker derfor å få en generell tilbakemelding fra dere foresatte om saker der dere kan krysse 

av dersom dere er enige, uten at vi behøver å kontakte dere hver gang.  

 

Jeg/vi gir tillatelse til at _________________________________      kan:             
     (barnets navn)          

 - være med på turer/utflukter med offentlig transport ( buss, drosje), og privat bil. 

 - være med på bade/svømmeopplegg dersom minst en av personalet har godkjent kurs i      

livredding, og der offentlige godkjente sikkerhetsprosedyrer følges. (Tillatelsen gjelder opplegg utenfor 
ordinær svømmeopplæring). 

 - fotograferes av media med navn der lærer/administrasjon vurderer dette for å være i orden.  Dette 

kan være aviser og medienes nettsider. (Tillatelsen omfatter ikke filmopptak.) 

 - fotograferes av media uten navn der lærer/administrasjon vurderer dette for å være i orden.  Dette 

kan være aviser og medienes nettsider. (Tillatelsen omfatter ikke filmopptak.) 

 - være med på bilder som legges ut på kommunens hjemmeside – uten navn. 

 -  elevens arbeid kan legges ut på kommunens hjemmeside 

Vi har sammen med barnet gått igjennom  

 - Ordensregler 

 - Nettvettregler 

 

Tillatelsen gjelder for den tiden barnet er elev ved ________________ skole. 

 

Dato:___________                    Foresattes underskrift.______________________________ 

 

Eventuelle kommentarer/tilbakemeldinger:________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

 

__________________ 

rektor 
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