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Tilleggssak 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

289/20 20/2654   

 JULEVERKSTED - KOMMUNALE BARNEHAGER, SKOLER OG DAGSENTER  

 

 

 

 

Sistranda, 20.11.20 

 

  Kristin Furunes Strømskag  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 



Saknr: 289/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

24.11.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2654 

Sak nr: 

289/20 

Saksbehandler: 

Roger Antonsen 

Arkivkode: 

C43 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

289/20 Formannskapet 24.11.2020 

 

JULEVERKSTED - KOMMUNALE BARNEHAGER, SKOLER OG DAGSENTER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger kr 35 000 til juleverkstedaktiviteter ved våre kommunale barnehager, skoler og 

aktivitetssenter.  

 

Bevilgningen belastes 14743 - reserverte tilleggsbevilgninger.   

 

 

Saksopplysninger:   

 

Med koronapandemien har våre barn i barnehagene, elever i skolene og våre brukere av dagsentrene opplev 

mange begrensinger i forhold til det å gjøre aktiviteter sammen.  

 

Adventstiden nærmer seg med stormskritt. I denne anledningen er det mange, både store og små, som koser seg 

med å ha juleverksted. Slike fellesaktiviteter legger til rette for gode relasjoner. 

 

Ordføreren ønsker i denne anledningen at formannskapet bevilger kr 35 000 til innkjøp av materialer ifb med 

juleverksted ved våre barnehager, skoler og dagsenter.   

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren foreslår følgende fordeling av midlene: 

 

 Kr 30 000 til kommunale barnehager og skoler 

 Kr   5 000 til dagsentrene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Bevilgningen foreslås belastet konto 14743 – reserverte tilleggsbevilgninger med kr 35 000.  

 

Ny saldo på kontoen som blir belastet: 

 

Kr 105 000,-  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
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