
 
 

 

Referat fra storforeldremøte, 03.09.2020 kl. 19.00.  
Tilstede: Cicilie, Tonje, Jon Kristian, Nina, Agrita, Ruta, Maria, Tiril, Svein-Roar, Aina, Lena L og Andre.   
Referent: Tiril B. Jerijærvi  
  
Rektor ønsker velkommen, informerer om at hun har kontrakt i stillingen til 31.12.2020.   

1. Kommunens satsingsområder er:   
• Tilpasset opplæring ved hjelp av digitale hjelpemidler -Nettverk.   
• ISBM – Inkluderende barnehage- og skolemiljø  
• Oppfølgingsordningen (veilederkorpset) over de tre kommende år.   

                På Sørarnøy er fokuset:   
• Et stort tverrfaglig prosjekt på alle trinn  
• Fagfornyelsen: Overgangen til ny læreplan, temaarbeid, dybdelæring og kritisk tenking. 
Dette vil ta tid.   
• IKT  
• Kartleggeren i system: Standariserte nasjonale- og kommunale kartlegginger som gjøres med 
elevene skal settes i system for best mulig oppfølging over tid. To ganger i året går kontaktlærere 
og rektor gjennom dette.   

Et eksempel på dette er Spekter: Spørreundersøkelse fra 1.-10 trinn (Psykososiale miljø): 
gjennomføres to ganger årlig. 1.- og 2. klassinger får bruke sekretær.   

2. Trafikksikker skole:   
• Rektor repeterer fra reglementet  

3. Helsefremmende skole:   
• Vi har først og fremst fokus på aktivitet, det psykososiale miljøet og sunn og god mat.   

4. E-dialog:   
• Alle permisjoner over 1 dag søkes her. Kontaktlærer godkjenner 1 dag.   

5. Skooler:   
• All kommunikasjon skole-hjem og elev, går via skooler. (Eks. spørsmål, gymtøy etc.)  
• Lastes ned på App: PC, Telefon, Pad.   

6. Fravær:   
• Foresatte ringer/sender melding gjennom Skooler  
• Lærer ringer hjem etter 1. time  
• Ved mye fravær: egne tiltak.   
• Nytt permisjonsreglement for elever i Gildeskål legges på hjemmesiden.   

7. Skolens hjemmeside:   
• Ukentlig oppdatering: www.minskole.no/sorarnoy  
Spørsmål fra forelder ang. bildedeling tas opp i FAU.)  

  
8. Svømming:   

• Dette skoleåret er det satt til torsdager (langdagen) uke 10-24. Disse dagene blir det forskjøvet 
skoledag.  
• Da vi fikk tildelt svømmedag, var den tilpasset båtrutene dagens båtruter gjelder ut året, så 
rutetidene for svømmeperioden er usikre.   

9. Skolehelsetjenesten:   
• Åpen dør annenhver mandag på skolen.  

10. Råd og organer:   
• Skolen har klasseråd, elevråd, SU og SMU.   

http://www.minskole.no/sorarnoy


 
 

• Foreldrene: Foreldremøter i 

klassene med valg av foreldrekontakt og vara (begge stiller i FAU). Leder og nestleder stiller i SU  
• SMU -1 mer forelder og elev.   

11. § 9a: Opplæringsloven:   
• Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.   
• Rektor gjennomgår Elevers- (gripe inn, si fra, undersøke/tiltak)  og foreldres (saker om skolemiljø: ta 
opp saken, ev melde til Fylkesmannen)  plikter for å kunne følge denne loven.   

12. Eventuelt:   
1. Skolestrukturen i Gildeskål:  
Rektor informerer om arbeidsgruppen som skal vurdere sammenslåing av kommunens ungdomsskoler. 
Fra skolen vår er rektor og en representant fra Utdanningsforbundet (Randi).   
Disse to representantene i utvalget bør, ifølge rektor, delta i foreldreråd, der denne saken diskuteres. 
Det gir dem bedre muligheter for å videreformidle foreldrenes syn.   
Innspill fra foreldre: Vi har mange gode argumenter for vår sak, og dette må argumenteres for i saklige 
brev til utvalget, snarest, slik at de forstår vår situasjon best mulig, tidlig i prosessen. Flere kreative 
løsninger og positive argumenter deles, bl.a. fjernundervisning og deling av fagkompetanse mellom 
skolene.    
En annen bekymring som løftes fram er synkende antall barn: Denne saken bør legges fram for 
kommunen, med konkrete forslag til tiltak for å skape bolyst. Det snakkes også om at vi må legge fakta 
frem for politikerne, kommunisere positivt, framsnakke øyene våre og tørre å si fra om konsekvensene 
av kommunepolitikken -positive og negative.   
Dette tas opp i foreldreråd ved senere tidspunkt (FAU-leder innkaller).  
2. Dispensasjon på 5 dagers skole for 1.-4. trinn. Planlagt oppstart 2021.   
Skoleeier (kommunalsjefen) forventes oppstart av 5 dagers skoleuke høsten 2021.  
Vararepresentant for småtrinnet (Maria) forteller om noe av prosessen og kommunens argumenter for 
vedtaket. Skoleeier ønsket dialog da dispensasjon ble gitt. Hun tar gjerne ansvar for videre dialog med 
kommunen i.l.a. kort til.   

 

 

 


