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REFERAT SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG 
 
Møtedatoer 2020/21: 

Onsdag 21.oktober 

Onsdag 9.desember 

Onsdag 17.februar 

Onsdag 14.april 

Onsdag 2.juni 
 

 
Møtested: Voiebyen 

skole, Meet  
Møtedato: 17.02.2021 Arkivsak: 53/201309336 

 
Møteleder: 

  
Tid: 18.00 
 

 Arkivkode: 035, A20 

 
Deltakere: Henriette Knutsen, foreldrerepr., Meldt avbud 

Steinar Eilertsen, foreldrerepr. 
Susanne Harestad, foreldrerepr., leder FAU  
Anne Torhild Skøie, andre tilsatte,  
Guro Helvik, repr. lærer  
Marita Frøhaug, repr. lærer 
Ragnhild Nilsen Topstad, rektor og sekretær 
Morten Elieson, politisk repr., ikke møtt! 
Zainabb Bi Bi Manan 7A, elevrådsrepr.  
Eva Damsgaard 7B,  elevrådsrepr. 
 
Vararepr: (innkalles ved behov)  
Tina Kadenæs Arnesen, foreldrerepr. 
Marianne Rødland, foreldrerepr. 
Vidar Røsstad, vara for sekretær  
Glenn Johan Haugland, vara for lærerrepr.    
                   
 
 
 

 

SAK 14/20-21: Godkjenning av møtereferat og innkalling 

 

 

SAK 15/20-21: Nytt fra elevrådet! Elevrådsrepresentantene var spente på hvordan 
plan for oppgradert skolegård ser ut, og når arbeidet tar til. Se sak 17! 

 

SAK 16/20-21: Infosaker 

• Koronasituasjon. 1. Planer for gult og rødt nivå. 2. Organisering av 
skoledagen for mellomtrinnet på rødt nivå. 3. Stort fravær blant de ansatte. 

• To klasser på 1.trinn kommende skoleår. Førskoledag 2.juni 2021.                 

• Skolen tar i større og større grad i bruk digitale læringsressurser. Alle lærere 
har vært med på presentasjonskurs med Gyldendahl og Aschehougs januar 
2021. Vi velger læreverk i løpet av våren 2021. 
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• Uke 6. Gjennomføring på Voiebyen. Hvert trinn gjennomfører uke 6 med ulike 
temaer på programmet. 

• Fagfornyelsen! Våren 2021 to tverrfaglige tema for hele skolen. Lærerne lærer 
parallelt med elevene. Ny måte å planlegge undervisningen på og andre 
arbeidsmåter for elevene preger skolehverdagen. 

• Leksefri skole en uke høst og en uke vår. Uke 18 er leksefri våren 2021. 

• Skolen skal ta vare på ulike elever som strever. Dette medfører et utstrakt 
samarbeid med flere instanser i hjelpeapparatet. Flere av elevene følges opp 
1:1.  

 
 

SAK 17/20-21: Hva skal gjøres i skolegården og når skjer dette? 

      Kartskisse med endelig forslag + info om forløp presenteres skolens 
samarbeidsutvalg. Informasjonsbrev ble også sendt alle hjem i slutten av november 
2020. En vinter med mye kulde kan forskyve oppstart noe. 

 

SAK 18/20-21 Samarbeid med RVTS 

Samarbeidet med RVTS fortsetter. Forrige skoleår arbeidet alle klasser med Link 
til Livet. Kompetanseprogrammet for de voksne, «På lag rundt barnet», består av 
ulike moduler med temaer som Traumebevisst omsorg, Bli kjent med deg selv og 
Du ser det ikke før du tror det m.m. Foreldre er tenkt invitert til temamøte i mars. 
Møtet forskyves til 28.oktober pga. smittehensyn. 

 

 

 

SAK 19/20-21: Økonomisk resultat 2020 

Skolen går igjen med underskudd, likevel er resultatet bedre enn etter fjoråret. 

Underskuddet forårsakes av at enkeltelever følges opp 1:1, og at antall barn i SFO er 
redusert. Flere foreldre har hjemmekontor pga. epidemien, og de kan dermed ta vare 
på barna etter skoletid hjemme. 

 

 

SAK 20/20-21: Resultater fra Nasjonale prøver.  

. 

 

SAK 21/20-21: Resultater fra Elevundersøkelsen 2020. 

 

  

SAK 22/20-21 Annet 

FAU-leder informerte fra siste FAU-møtet. Sakene følges opp. 

 

  

 

 

Steinar Eilertsen                  Ragnhild Nilsen Topstad 

Styreleder                  sekretær               

 


