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Referat fra samarbeidsutvalg 18.01.22 kl 17.45.- 19.00 

Sted: teams 

Til stede: 

Elisabeth Slotte, foreldrerepresentant elisabethslotte@hotmail.com  

Tone Ramsland, foreldrerepresentant og leder tpette82@hotmail.com  

Ida Aadnøy (6C), leder elevrådet 

Tiril Tanggaard (7C), nestleder elevrådet 

Gro Øvland Rygg, lærerrepresentant 

Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant 

Øyvind Fagerli, H, kommunestyrets valg- og honorarkomite ofagerli89@gmail.com 

Kirsten Lønn Foss, rektor 

Forfall:  

Cathrine Ludvigsen, representant fra andre ansatte 

 

Samarbeidsutvalg: 

Sak 25/ 21.22 Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 26/ 21.22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 27/ 21.22 FAU rapporterer 

Foreldrerepresentantene rapporte fra sakene som ble tatt opp i FAU. 

-Skoleskyss. Ved ny skoleskyss fra 1.1.22, er det en dels som ikke har fungert. Avvik på dette 

sender skolen til oppvekst som ser alvorlig på saken. 

-Tilrettelegging av undervisning for de elevene som må være hjemme på grunn av sykdom eller 

isolasjon. Skolen har stort fravær på personalsiden, opp mot 30%. Skolen må prioritere å 

tilrettelegge for ordinær undervisning og trygt og godt skolemiljø. I den grad lærerne/ trinnet har 

kapasitet, tilrettelegger de for elevene som må være hjemme. 
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-Det har vært sammenslåing av 2. trinn der de har gått fra å være 3 klasser til nå å være 2. Dette 

har gått greit. 

Forslag til vedtak: Rapporten fra FAU tas til orientering 

 

Sak 28/ 21.22 Elevundersøkelsen 

Noen resultater fra elevundersøkelsen blir presentert 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

Sak 29/ 21.22 Nasjonale prøver, saken utsettes pga manglende resultater 

 

Sak 30/ 21.22 Faste poster: 

Elevrådet rapporterer. 

Det har ikke vært elevråd siden forrige samarbeidsutvalg pga korona. 

Rektors rapport fra skolen: 

Økonomi. Skolen siktet mot et underskudd på 2,5 mill. Foreløpig regnskap for forrige kalenderår 

viste et underskudd på 1,1 mill. (Oppdaterte tall fra 25.1.22 viser et underskudd på 800 000.) 

Utfordringer med å få tak i vikarer er deler av grunnen for at underskuddet ikke ble så stort som 

forventet. 

Sykefravær Pga korona er det opp i mot 30% fravær av personale. 

 

Skolemiljøet / § 9a.  

Fra dagliglivet ellers 

Forslag til vedtak: SU tar rapportene til orientering 

 

Sak 31/ 21.22 Eventuelt 

 

Vedtak:  

Møteplan: 

Tirsdag 
21.09.21 

Tirsdag 
26.10.21 

Tirsdag 
23.11.21 

Tirsdag 
18.01.22 

Tirsdag  
15.03.22 

Tirsdag 
26.04.22 

 


