
Iglemyr skole

MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET
MØTE NR.: 04/20-21
DAG: mandag
DATO: 31.05.2021

STED: Møterom vestfløy, Iglemyr skole
TIDSPUNKT: 15.00 – 16.00
MØTELEDER: Bjarte Skogøy
REFERENT: Runar Drage-Bergli

Til: Foreldrerepresentant
Bjarte Skogøy (Leder)

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:

Eyla Olsen
Helene Viktoria Nyberg Helene Viktoria Nyberg

Faste saker Godkjenning av innkalling

Nytt fra FAU: Fokus på å lage til årshjul som er lettere å ta i bruk for neste års FAU. Lokalt
barnetog er under debatt. Diskuterer om FAU burde bruke penger på “Gleding.”

Nytt fra Elevråd: Elevrådsmøter foregår digitalt. Skal ha avslutning ute med leker og noe
og spise. Venter med innkjøp til høsten.

Nytt fra rektor: I mål med overtallighetsprosess, etter et spesielt år. Mye dreier seg om
neste skoleår, mtp at vi er en ny skole. Enkelte oppgaver vil bli tatt inn i ledelsen. Altona
skal være med i oppstarten av nytt skoleår, mtp nye klasser. Det er foretatt sosiometri
undersøkelser i forkant av sammensetning av nye klasser. Altona er også med videre for å
opprettholde gode klassemiljø. Aktivitetsplaner blir fokus på foreldremøter i høst.



Iglemyr skole

Nytt fra bydelsutvalget: Diskutert litt rundt om lokale “bydelstog.” Innsamlingsaksjon til
høsten, Austrått IL.

SAK

6/20-21 Iglemyr skole høsten 2021 - endringer og færre elever/voksne. Hva
mener SU blir viktig for skolen å arbeide med?
Skolen går fra å ha 600 elever til 370 elever. Antall klasser går ikke særlig
ned, men klassene blir mindre. Større mulighet for et tettere
foreldresamarbeid. Alle klassene er nye, bortsett fra årets 5.trinn.
Skolen har fokus på å skape et læringsmiljø.

7/20-21
Åpningstider på SFO. Ønskelig å endre åpning i SFO fra 07.25 til 07.30.
S.U. stiller seg bak forslaget om å følge kommunens retningslinjer.
Åpningstider blir da fra 07:30-16:30 f.o.m 1.august 2021.


