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Svar på spørsmål kommunestyremøte 22.6.17 - tidlig innsats i skolen 

Våre unge innbyggere er vår viktigste ressurs for fremtiden, og i så måte særdeles viktig 
å gi et godt grunnlag for fremtidig læring. Jeg er derfor glad for spørsmålene som 
representanten Karlsen stiller. 
 
Til spørsmålet om hvordan tidlig innsats praktiseres i vår skole? 
Moan skole har fått tilført en lærerstilling fra høsten 2016, og en stilling høsten 2017 
som er øremerket tidlig innsats. Tidlig innsats er et bredt begrep. Det handler om både 
tidlig og riktig innsats for elevene så snart en avdekker utfordringen. Nordreisa 
kommune tilstreber å ha god kvalitet og bemanning både i barnehage og i skolen. Og 
det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre innholdet i den undervisningen som blir 
gitt. Intensjonen både i 2016 og i 2017 er å bruke den såkalte Dovremodellen. 
 
Så til spørsmålet om det vil være 2 lærere i klassene på Moan skole til høsten når det 
undervises i de tre nevnte fagene? 
Rektor på Moan skole opplyser ordfører om at det vil være 2 pedagoger i begge 
klassene på både 1. og 2.trinn ved skolestart høsten 2017. Utfordringen har imidlertid 
vært å skaffe kvalifiserte vikarer f.eks ved sykefravær, eller hvis en opplever store 
spesialpedagogiske utfordringer. Da kan det være nødvendig å foreta omdisponeringer i 
denne bemanningen. Men utgangspunktet er 2 pedagoger i begge klasser på 1. og 2. 
trinn ved Moan skole høsten 2017. 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 


