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DATO: 22.02.2021
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Eyla Olsen

Undervisningspersonalet
Runar Drage-Bergli

Kjersti Åsnes

Andre ansatte

Hilde Papatzacos

Kommune/arbeidsgiver
Magnus Tekse, politisk representant

Gisle Helbæk, rektor

Ikke tilstede:

Hilde Papatzacos

Faste saker Godkjenning av innkalling Det er ønskelig at innkalling og saksliste kommer i god tid.

Nytt fra FAU: Fokus på positiv språkbruk på skolen, dette har og vært oppe i FAU. Skolen
jobber kontinuerlig med dette. FAU vil ta videre dette med forventninger til foreldrene i
forhold til dette temaet. Årshjul på de ulike trinn skal gjennomgås for å se hvordan de ulike
aktivitetene har fungert og om noe evt bør endres.

Nytt fra Elevråd: Vi har arrangert ryddekonkurranse før jul og elevrådet var “dommere”
som gikk rundt og sjekket i garderobene. Det var vellykket og mange klasser hadde ryddige
garderober. Ellers jobber vi mye med saker som skal tas opp i BUKS.



Iglemyr skole

Nytt fra rektor: Skolen kommer til å ha færre ansatte neste skoleår. Rektor har vært
opptatt med denne nedbemanningsprosessen. Noen lærere har sluttet eller slutter i løpet
av våren. Det blir ikke ansatt nye lærere for denne korte perioden. Noen lærere vil bli
overført til nye skoler fra neste skoleår. Det samme gjelder fagarbeidere, miljøarbeidere og
assistenter. Det vil bli færre elever i hver klasse neste skoleår. Utover våren vil skolen jobbe
med kartlegging og undersøkelser for å sikre at elevene blir ivaretatt i forbindelse med at
elevgruppa blir delt i forbindelse med oppstart Kleivane skole og “nye” Iglemyr skole.

Nytt fra områdeutvalget: Ingen saker fra områdeutvalget.

SAK

5/20-21 Gjennomgang av skolens resultater på nasjonale prøver og
brukerundersøkelser/gjennomgang av resultatvurdering for 2020.
Skolen og FAU er fornøyd med deltakelsen på brukerundersøkelsene.
Skolen ligger på et greit, stabilt nivå når det gjelder svarene. Her er vi ca
likt som kommunen ellers og på landsbasis. Skolen kan bli bedre på å
synliggjøre det systematiske arbeidet som gjøres for å forebygge og
håndtere mobbing. SFO har hatt en positiv utvikling de siste årene, men
har fremdeles områder der en kan bli bedre.
Nasjonale prøver viser at når det gjelder lesing har vi hatt en positiv
utvikling, her har vi færre på nivå 1 enn vi har hatt tidligere.
Når det gjelder “skolebidragsindikator” ligger skolen noe under forventa
snitt for 1. -4. trinn. For 5. - 7. trinn ligger skolen noe over forventa snitt.
Budsjettet for 2020 var høyere enn forbruket. Vi hadde et mindreforbruk
på ca 2 millioner kroner.

x/20-21 Lys på “1. klasse”-siden (saken overføres til SMU)


