
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-   
Samarbeidsutvalget Øvre Slettheia skole 
 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 17.03.2021 Tid: 19.30-20:30 Møtested: Digitalt møte 

 

Til stede:  
Rahul David (styreleder), Trine Engeland (FAU-leder), Bjarne B Lieng (politisk representant), Kristin Dokmo 
Harbakk (lærerrepresentant), Nina Lossius (lærerrepresentant), Unni Brekka Ugland (andre ansatte), 
Tormod Lien (rektor og referent) 
 

Sak: Innhold Kommentar: 

1- V21 Hva er skolen opptatt av nå? 

Ved nyttår startet byggeprosessen hvor en barnehage og en skole 
skal bli til et oppvekstsenter. Arkitektene er i gang med skisser og de 
ansatte i bhg har kommet med ønsker for arbeidsplassen sin. Vi 
forventer at planarbeidet gjøres ferdig nå i vår slik at anbudsrunder 
kommer i gang i sommer. Bygget skal stå klart til innflytting tidlig høst 
2022. 
 
Rektor redegjorde litt rundt korona-situasjonen og utbruddet på 2. 
trinn som var nå i februar. Vi måtte stenge et klasserom og SFO i sju 
skoledager fordi barn og ansatte var i karantene. 3 barn ble smittet. Vi 
var glade for at teststasjon ble flyttet fra Slettheia til Øvre Slettheia. 
Det tror vi ble mye mer praktisk, siden de fleste i karantene bor her 
oppe og at mange slapp å bruke buss, med den smittefaren dette ville 
ha medført. FAU-leder uttalte seg positivt med tanke på hvordan 
situasjonen ble håndtert og hvordan undervisning og kommunikasjon 
ble gitt. 
 
Vår politiske representant har gjort en strålende jobb med å sørge for 
en øremerket bevilgning på 50 000 kroner til belysning av skolen vår. 
Lyskaster er allerede montert og har vært til glede med tanke på 
akebakke. Videre vil Kr.sand Eiendom montere flere lamper, samt 
skifte lysarmaturer om til LED-lys. Det vil gjøre at skolen vår vil bli 
godt opplyst. 
 

 

2- V21 Økonomi og drift (fast sak) 

Rektor informerte om et bedrøvelig lite førstetrinn for neste skoleår. 
Per i dag ser dette ut til å bli på 16 elever. Dette er svært krevende 
med tanke på skolens økonomi. Skolen finansieres med omkring 50 
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000 kroner per elev (i tillegg til noen andre inntektskilder). Hvis vi, 
som det ser ut nå, får 8-10 færre elever, må vi redusere utgifter med 
opp mot en halv million. Heldigvis har vi enda i underkant av en halv 
million på disposisjonsfond. Dette må vi tære på i årene som kommer. 
 

3- V21 Hva er FAU, elevråd og politisk representant opptatt av nå?  

FAU 
På grunn av smitteverntiltak ser ikke FAU noen annen mulighet enn å 
utsette stort foreldremøte med RVTS. De håper at det blir mulig med 
trinnvise foreldremøter senere i vår (enten ute eller i gymsal). 
Sommerfest er usikker, men kanskje? FAU er også opptatte av 
søppel i nærområdet vårt, og vil gjerne undersøke om det er mulig å 
få være med i ordning der foreninger og lag plukker søppel mot en 
sum penger. 
 
Elevrådet 
Sosiallærer bruker det aller meste av tiden sin på 
trivselsundersøkelse for tiden, men forteller at elevråd var i gang med 
planlegging av en skitur som måtte avlyses på grunn av snømangel. 
Utover våren kan det bli tatt opp dette med elevrådsdag og 
talentshow. 
 
Politisk representant 
Ønsker å bidra til at skolebudsjettene ikke strammes ytterligere inn, 
og at Øvre Slettheia ikke blir glemt. Lavt elevtall må ikke føre til av 
barnas trivsel og læring blir skadelidende! Bortfall av Mødregruppe i 
tillegg til at en del fritidstilbud er forsvunnet, opptar Bjarne. Han bidrar 
gjerne med å støtte et lokalsamfunn som har mange barn som lever 
under fattigdomsgrensen (FVN tall: 161 stk).  
 

 

 

 

 

 

 

 

4- V21 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


