
Fra:                                              Martin Løvø
Sendt:                                        onsdag 26. mai 2021 11.23
Til:                                               Hege Narbuvoll
Emne:                                        VS: Fremtidig skolestruktur i Os kommune
 
Oppfølgingsflagg:                 Følg opp
Status for flagg:                     Flagget
 
Hei igjen Hege 8)
 
Kan du legge denne også inn i saken om skolestruktur?
 
Vennlig hilsen
 
Martin Løvø
 
Virksomhetsleder Oppvekst
Os kommune
 
Telefon: 48251402

 
Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e‐post kan bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens
rutiner.
 
Husk smittevern:   • Rene hender   • 1 meter avstand   • Vær hjemme om du er syk.
 

Fra: Bjørn M Tønder <Bjorn.M.Tonder@sykehuset‐innlandet.no> 
Sendt: onsdag 26. mai 2021 09:51
Til: Martin Løvø <Martin.Lovo@os.kommune.no>
Emne: Fremtidig skolestruktur i Os kommune
 
Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på
hvem avsender er, og at innholdet er trygt.

 
Hei Martin
Først av alt takk for invitasjonen som høringspart vedrørende fremtidig skolestruktur i Os kommune. Vi i
spesialisthelsetjenesten er avhengig av et godt samarbeid med kommunene vi sokner til, hvor barnehage og skole er
naturlige samarbeidspartnere blant mange.
BUP har ikke mandat til å ytre seg om endelig valg av fremtidig skolestruktur. Det vi kan si noe om, er å bekrefte
nødvendigheten av å sikre kompetente fagmiljø. Dette kommer frem i utredningen, hvor felles fagmiljø trekkes frem
uavhengig av lokalisering: Et felles fagmiljø slik at lærere kan diskutere fag med andre på samme trinn samt muliggjøre mer
fleksibel organisering av kombinasjonsstillinger på tvers av trinn og SFO. For vårt vedkommende er det viktig at ansatte fanger
opp tidlige tegn på mulig psykisk uhelse og legge til rette for et helsefremmende oppvekstmiljø.
 
Avslutningsvis kan det være aktuelt å innhente erfaringer fra andre kommuner her i regionen som de senere år har gjort om
på sin skolestruktur (eksempelvis Alvdal og Folldal).
 
Lykke til videre med prosessen og endelig beslutning!
 
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn M. Tønder
Spesialist i klinisk pedagogikk
Enhetsleder BUP Tynset poliklinikk
Sykehuset Innlandet HF



 
Mobil: +47 481 87 333
E‐post: bjorn.m.tonder@sykehuset‐innlandet.no
Sikker konferanse via Helsenett: 99 24 18 (JOIN/Pexip)
 


