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Rådmannens forslag til vedtak:
Det tas til orientering at «Nygård skole» brukes som navn på enheten og at
«kompetanseavdelingen» brukes som navn på skolens avdeling for barn med store og
sammensatte lærevansker.

Bakgrunn for saken:
Fra 2011 har avdelingen for barn med store og sammensatte lærevansker vært
«kompetanseavdelingen». Fra samme tid har navnet på enheten i utgangspunktet vært «Nygård
skole og kompetansesenter», men samtidig har både navnet «Nygård skole» og «Nygård skole
og kompetanseavdeling» vært brukt.
Det er derfor behov for at det presiseres at enhetens navn er «Nygård skole», og med
«kompetanseavdelingen» som en av skolens 3 avdelinger (kompetanseavdelingen, 1.-4. trinn
og 5.-7. trinn).

Saksutredning:
Høsten 2010 ble det gjort et arbeid for å finne fram til nytt navn på skolens avdeling for barn
med store og sammensatte lærevansker det som da var «Nygårdsgruppa».
Navnet ble endret til «kompetanseavdelingen».
I samme periode hadde skolen ved avdelingen ansvaret for det spesialpedagogiske tilbudet som
ble gitt i barnehagene i Søgne. Pedagoger ved kompetanseavdelingen gjennomførte
spesialundervisning i barnehagene og veiledet andre ansatte i barnehagene i forhold til videre
oppfølging. Det ble derfor lagt til «kompetansesenter» i skolens navn for å beskrive at skolen
også drev tilbud utover det som skjedde på skolen.
I de senere årene har barnehagesektoren overtatt dette ansvaret.
På bakgrunn av dette er det ikke naturlig å bruke «kompetansesenter» som del av navnet på
enheten Nygård skole.
Det har også vært et uttalt ønske fra skolens side å få en presisering på hva som er skolens navn
siden det har vært brukt både «Nygård skole», «Nygård skole og kompetansesenter» og

«Nygård skole og kompetanseavdeling».
Fra skolens side er det også naturlig å bruke skolens navn alene som navn på enheten og at
«kompetanseavdelingen» er navnet på avdelingen som organiserer opplæringstilbudet for barn
med store og sammensatte lærevansker.
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