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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet nedsetter en politisk arbeidsgruppe for å få evaluert erfaringene med
elevombud i Søgne kommune. Følgende politikere oppnevnes til arbeidsgruppen …
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret gjorde 28.01.2016 følgende vedtak: «Det etableres et elevombud i inntil 50%
stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.»
Elevombudet tiltrådte stillingen i august 2016 og midt i neste budsjettår skal det, iht vedtaket,
tas stilling til om ordningen skal videreføres. Ettersom prioriteringer i økonomiplanen gjøres
før årsskiftet, er det ønskelig å hente inn hvilke erfaringer organisasjon og innbyggere har med
elevombud i Søgne.
Saksutredning:
Søgne kommune var første kommune til å etablere elevombud. I etterkant har flere kommuner
gjort det samme.
I Søgne er elevombudet gitt følgende mandat:







Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og
politisk ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen
av arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på
kveldstid.
Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososiale læringsmiljøet de har krav
på.
Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige
saker.
Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Elevombudet har vært politisk og administrativt selvstendig i sin utførelse av oppgavene og
hun har rapportert til formannskapet.

Formannskapet etablerer en arbeidsgruppe for å innhente erfaringer og evaluere disse med
tanke på elevombudets videreføring og med tanke på om mandatet er dekkende for å ivareta et
trygt og godt læringsmiljø for alle elever i Søgneskolen.
Arbeidsgruppen vil få nødvendig merkantil støtte til å gjennomføre evalueringen.

