
Møter KKL 22 april 
 

 

Til stade: Rune Lid,  Tom Georg Indrevik, , June Johannesen, Anne-Merete, Råmund Skjold ,Line Barmen, Vigleik Brekke, Anne Erdal, 

Line Barmen, Stein Inge Stigen, Jens Eikås 

På telefon: Sissel Iren Nesse,  
 

Status smitta: 

Møte 09:00    

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak/vedlegg Konklusjon/ansvar 

Kulturskolen Tas opp første møte etter påske. 
Høre med nabokommuner hva de ser for seg og se på felles 
kjøreregler. 

VS_ Gjenåpning av 

skolene - Kulturskolen sin plass i dette.msg 

Har dialog videre med 
nabokommunar og tar sak 
opp ved en senere 
anledning.  

Info BHG og SFO  

BH og SFO  si plikt 

til å sikre nøkkelpersonell_ særlege behov framleis.msg
 

 

Skuleskyss Vestland fylke møte, skulebusser, Kva gjer vi nå, korleis rigge oss på 
måndag når skulen starter. Skal starte opp vanlege rutebusser. 
 
Begynne og slutte til ulik tid, men vanskeleg å handtere fordi Skyss 
er bunde opp ruter/tal bussar. Venter på rettleiar for skulestart 
som kjem i dag.  
 

  



Melding til kommunen Iron Gym på Kolltveit kai opna igjen. Er dette lov? 

Melding om avvik - 

korona-situasjonen.msg
 

Har fått beskjed frå 
Smittevernlegen at dette 
ikkje kan vere ope. Jens 
Eikås tok kontakt med han i 
går.  

Nettside tiltakspakka Fått opp nettside tiltakspakken – Laga rammeverk og held på å fylle 
med innhald. Er på nett. 
https://www.oygarden.kommune.no/vekstportalen/ 

  

 Vestnytt kjem i dag for å lage reportasje om å sy eige munnbind  
Mønster og bilete av prosess vert arbeida med nå av Monica og 
Fredrik  

  

Status tilsette  

Status 21_4.msg

 

 

Opplegg 8.mai Legger ned kranser og livesender   

17.mai Ordførar har møte neste veke med Christel Møvik    

Skuleskyss Telefonmøte med fylkeskommunen klokken 15 i dag.       

Orientering frå Ordførar Oljenæringa kjem i krise etter korona, vil ramme vår kommune 
hardt.  

  

BHG  Koronatest – symptomer 2 dager før vi tester (tilsette) Testkriteria 
FHI 
Barn – lav terskel for å teste denne veka, så gjør evaluering etter ei 
veke. Litt meir liberal enn FHI. Ubehagelig for barna 

  

Møte frekvens  Morgonmøte torsdag går ut, men hold ledig tid i kalender. Fredag 
flyttes møte til 8.15, June endrer i kalender. 

  

 

 

 

https://www.oygarden.kommune.no/vekstportalen/
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