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 MØTETYPE:  SAMARBEIDSUTVALGET  
 MØTE NR.:  02/20-21  
 DAG: mandag  
 DATO:  30.11.2020  
  STED: DIGITALT, på meet 

meet.google.com/wae-pmfp-zag 
 

 TIDSPUNKT:  15.00 – 15.30  
 MØTELEDER: Bjarte Skogøy  
 REFERENT:  Runar Drage-Bergli 

 
 

   

Til: Foreldrerepresentant 
Bjarte Skogøy (Leder) 
Helene Viktoria Nyberg  

 

Elevrådsrepresentant 
Camilla Robberstad 
Eyla Olsen 
 

Undervisningspersonalet 
Runar Drage-Bergli  
Kjersti Åsnes 
 
Andre ansatte  
Hilde Papatzacos  
 

Kommune/arbeidsgiver 
Magnus Tekse, politisk representant  
Gisle Helbæk, rektor 

 
Ikke tilstede:  

 
Høringsinnspill fra Iglemyr: 

Viser til Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024. 

Samarbeidsutvalget ved Iglemyr skole ser med bekymring på det som ser ut til å være en 
reduksjon i skolens budsjett i perioden 2021 – 2024. En reduksjon i den økonomiske 
rammen innebærer først og fremst at skolen får færre ansattressurser. Dette vil medføre en 
generelt lavere kvalitet på skoletilbudet som gis, blant annet når det gjelder undervisning 
og skolens muligheter til å opprettholde et trygt og godt skolemiljø slik som i dag. Særlig 
kan dette gå utover ekstra sårbare elever som har et særskilt behov for hjelp og oppfølging. 

Faste saker Godkjenning av innkalling 

 

Nytt fra FAU: Ikke noe nytt fra FAU siden sist.  

Nytt fra Elevråd: Fokus på kommunikasjon og positivt språkbruk i desember. 
Ryddekonkurranse på skolen - kåring av best klasse. Elevrådsmøtene er digitale på skolen.  
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Nytt fra rektor: Nedbemanningsprosess er fokus for mange på skolen. Rektor har 
innhentet informasjon fra lærere, og åpner for samtaler fremover for de som ønsker det. 
Søknadsprosess for lærere starter i Kleivane nå i desember. Korona og nedbemanning er 
fokusområder på skolen nå.  

Nytt fra bydelsutvalget: Ikke noe nytt fra utvalget siden sist.  

SAK   

5/20-21 Skolens utviklingsplan. Til godkjenning. 
Utviklingsplan 2020-2021.pdf 
 
Ingen store endringer i utviklingsplan. Dokumentet er lite levende og 
blir nok ikke brukt i stor grad på skolen. Skolen ønsker å bruke den på 
en bedre måte. Skolen vil ta dokumentet i bruk mer inn mot neste 
skoleår. Elevrådet er involvert i en del av områdene og har 
medbestemmelse i flere saker. Lærerne er involvert i planen på ulike 
stadier. 
 
Retningslinjer om hvem som er med å utvikler den. Prosessen før og 
etter er viktigst her.  
 
Skolen har en arbeidsgruppe som jobber med en konkret leseplan for 
elevene på alle trinn.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/15yyGODJ2-HuNKgpn58gSIOXsO-I-Hdd1/view?usp=sharing

