
Referat
Gruppe: Samarbeidsutvalg
Møtested: Meet
Møtedato/-tid: Onsdag 24.03.2021, kl. 15.30 - 17.30
Møteleder: Jostein Alden
Referent: Anne K. Drivdal Grytten
Deltakere: Jostein Alden (leder), Beate Lea Håland (nestleder), Katrine Kulsrud Meltzer

(lærerrepresentant), Merete Sandvin (lærerrepresentant), Tina Langvik (andre
ansattes representant), Brage Bårdsen Midthus (elevrepresentant) og Anne K. D.
Grytten (sekretær)

Forfall: Peder Usken Strand, elevrepresentant og Frid Frøland, politisk representant
Kopi til:

Sak Innhold Ansvar
12-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt?

V: Sakslisten godkjennes

Leder

13-21 Godkjenning av referat fra 27.01.21

V: Referatet godkjennes

Leder

14-21 Ny informasjon fra:
Elevrådet

● Har hatt flere møter siden nyttår
● Representantene har laget plakater som skal henges opp i

korridorene og som skal fortelle elever og voksne at de må
holde “høyreregelen”

● Ønsker en kasse med uteleker i nærheten av sandkassen som
alle klasser kan benytte i friminuttene

● Ønsker en 5 min. pause i klasserommet mellom den doble timen
på begynnelsen av dagen

● Har diskutert om lekekassen som gruppene/klassene har fått av
FAU kan benyttes fritt eller om den kun kan benyttes når den
voksne har bestemt

Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO
● SFO:

○ SFO har et høyt aktivitetsnivå. Ukene før påske er preget
av ulike påskeverksted

○ De aller fleste barna trives, selv med korona og kohort
vise grupper

Leder



○ Sykdom i personalgruppen har medført økt bruk av
vikarer i SFO

○ Pga. smitteverntiltak er det daglige formøtet for SFO
personalet omgjort til trinnvise formøter

● Miljøterapeuter:
○ Samarbeid mellom ulike aktører i skolen er viktig. Alle

voksne, uansett bakgrunn, er verdifulle for elevene

Pedagogisk personale
● Koronasituasjonen og den økende smitten blant barn og unge

preger personalet. Personalet og barn i skole, SFO og
barnehage er unntatt de nye nasjonale retningslinjene som er
gjeldende til 14.04.21.

● Lærerne har utarbeidet vårens forberedelsesskjema som skal
brukes i utviklingssamtalene i uke 15-19.

● Skolen har behov for nye medarbeidere til høsten.
Rekrutteringsarbeidet er i gang.

Rektor
● Koronasituasjonen preger skolehverdagen. Smitteverntiltak står i

høysete, men det er utfordrende for alle å holde avstand til
elevene og elevene seg imellom.

● Skolen har hatt to elever som har utviklet korona. Dette har
medført at en klasse og 3 ansatte var i karantene i 10 dager i
januar og en klasse, 2 elever i en parallellklasse og 4 ansatte
var i karantene i 2 dager i mars måned.

● Arrangementer hvor deler av skolen/ hele skolen skulle deltatt
på, blir avlyst og eller utsatt

FAU
● Refleksvestkonkurransen er avsluttet. Vinnerne ble blå gruppe,

4A og 7A.
● Sykkelprøven for 4.trinns elever som vanligvis arrangeres på

våren, er utsatt til høsten
● 17. mai kommiteen i Stavanger har utfordret FAU på de ulike

skolene til å arrangere skolevise 17.mai tog i bydelene. FAU
stiller seg positivt til initiativet.  Arrangementsgruppen i FAU
lager et utkast til plan for 17.mai

● Villa Stokka: Personalet er på plass. 4 beboerne skal flytte inn i
løpet av våren. Det er etablert kontakt mellom skolen v/ rektor
og daglig leder av Villa Stokka

● Sunn matpakke: Skolen bes informere, gjerne på flere språk,
både på foreldremøter og hjemmeside om viktigheten av en
sunn matpakke

● Fotballbanen på baksiden ønskes oppgradert, gjerne på dugnad
blant i foreldregruppen. FAU vil arbeide videre med initiativet fra
en av foreldrene

O: Nytt fra skole, SFO, råd og utvalg tas til orientering
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15-21 Budsjett 2021
● Tildelt budsjett for skole og SFO: 32 826 000. kr.
● Midler knyttet til styrking 1,.-4.trinn i høst, videreutdanning for

lærere for våren og høsten og UiS praksisskole i vår og høst er
ikke medregnet i tildelt budsjett, men blir tildelt i løpet av året

O: Informasjon om skolens budsjett tas til etterretning

Rektor

16-21 Driftsbudsjett 2021 - skole
● Driftsramme: 950 000,- kr

V: Driftsbudsjettet for skolen vedtas

Rektor

17-21 Driftsbudsjett 2021 - SFO
● Driftsramme: 200 000,- kr
● Matpenger: Eget budsjett

V: Driftsbudsjett for SFO vedtas

Rektor

18-21 Regnskap pr. dags dato
● Skolen har et mindreforbruk på 138 778,-kr
● SFO har et mindreforbruk på 86 381,-kr
● Sum mindreforbruk skole og SFO: 225 059,- kr

O: Regnskapstallene tas til orientering

Rektor

19-21 Kap. 9A
● Informasjon om antall innmeldte saker pr. mars 2021

○ Høstsemester: 6 saker
○ Vårsemester pr 24.03.21: 2 saker

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

20-21 Skolebygg, uteareal og skolehage
● Guttenes garderobe m/ dusj skal rehabiliteres i løpet av 2021

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

Evt. Førstehjelpskurs, elever
● 1.-4.trinn: Gjennomføres i SFO
● 5.-7.trinn: Gjennomføres i klassenes kr.øv.timer
● Ansvar: Tina Langvik (barne- og ungdomsarbeider) og Victoria

Wathne (læring)

Mvh  Anne Kirsti Drivdal Grytten, sekretær
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