
 

Postadr. : Postboks 115, 4126 JØRPELAND Tlf. sentralbord:    51742600  Telefaks: 51742610 
Besøksadr.:  Fjelltunvegen, 4100 Jørpeland Tlf. direkte: 51742601 E-post:    postmottak@strand.kommune.no 

 

 

Sveinung Fjelde  
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.: JournalpostID:   Arkivkode: Dato: 
 17/674-12 / RYPRUT 18/8183   033 07.03.2018 

 
 
Referat fra samarbeidsmøte, 06.03.2018  
 

Tid: 06.03.2018 

Sted: Fjelltun skole 

 

Til stede: Sveinung Fjelde, politisk representant, Kathtine Veland og 
Jeanette Torland, foreldrerepr. SU, Malmfrid Erland og Hege 
Lillesund, foreldrerepr., SMU, Othelia Mæhle og Sebastian 
Bjordal-Stensli, elevrådsrepresentanter, Torbjørn Vidnes og 
Bente Solheim Fjelde, ansatte og Ruth Nina Fiskå Rypestøl, 
rektor 

Forfall: Inger Annette Stensen Barka 

 

Sak 19-17/18: Gjennomgang og godkjenning av referat 

  Ingen kommentarer til referatet 

 

Sak 20-17/18: Elevenes psykososiale miljø 

Rektor informerte kort om arbeidet skolen driver. Vi har fokus på det 
forebyggende arbeidet, både gjennom sosiallærerteamet og i arbeidet med 
sosial kompetanse. Skolen har skrevet en aktivitetsplan §9a siden forrige 
møte. Det er den første planen i dette skoleåret. 

 

Sak 21-17/18: Status byggeplaner – Fjelltun skole 

Skolens ledelse har møter med representanter fra Bygg og eiendom 
annenhver uke. Hensikten med møtene er å tydeliggjøre, kartlegge og ta 
hensyn til skolens innspill og ønsker ift det nye bygget. Mellom møtene jobber 
vi med innspillene på trinn, slik at alle ansatte blir involverte i denne 
prosessen. Etter hvert vil elevrådsrepresentanter og foreldrerepresentanter 
også bli invitert med på møter. 

 

Sak 22-17/18: Økonomi/ressurstildeling neste skoleår 

Rammene for Fjelltun skole har økt med ca kr 500 000 fra inneværende 
skoleår. Årsaken til det er at skolene nå får ekstratildeling for elever med 
spesielle behov, det er nytt fom neste skoleår. Antall elever øker med 3 stk til 
neste skoleår. Antallet ansatte blir som inneværende skoleår. 

 

Sak 23-17/18: Orientering vedrørende hovedtilsetting 2018 

65 søkere til alle skolene i Strand, til sammen har skolene behov for ca 30-35 
lærere til neste skoleår. En god del av søkerne er kvalifiserte og har 
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kompetansen vi har behov for. Fjelltun skole har 7 ledige vikariater til neste 
skoleår. Vi har inne to vikarer dette skoleår som fortsetter neste skoleår. 

 

Sak 24/17-18: Skolens utviklingsrabeid – status 

Skolen jobber dette året med lese- og skrivekompetanse, og bruker 
Språkløyper inn i dette arbeidet. Vi jobber systematisk med dette, og ligger 
godt an i forhold til planene våre. I tillegg jobber vi med kompetanse i sosiale 
ferdigheter, dette jobbes det også systematisk med. Vi stopper opp undervies 
og evaluerer arbeidet vårt. 

 

Sak 25/17/18: Ingen saker fra elevrådet 

 

Sak 26-17/18: Eventuelt, ingen saker 

 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Ruth Nina Fiskå  Rypestøl 
rektor 
Fjelltun skole 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 
 
 
Kopi til:  
Kristin Spørkel Gjerde 

   

Kristin Spørkel Gjerde    
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