
REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET, 24.04.18 
Tilstede: Karen Arnø Grastveit, Tron Løvås, Sarah Godtfredsen, Stian Birkeland, Oline 
Torkelsen, Jonas Sayed og Ingrid Skretting Olsson. Berith Midtbø og Ronny Ulland hadde 
meldt forfall. 
 
 
 
SAKSLISTE: 

1. Referat fra sist ble lest opp og godkjent 
2. Repr.i SU orienterer hva som rører seg i sine råd/utvalg: 

Elevrådsleder barnetrinnet: Venter med tålmodighet på kunstgressbane og på speil på 
doene. 
 
Elevrådsleder ungdomstrinnet: Har fått IZettle til bruk i kantinesalget. Jobber med vårballet, 
som skal være 7. mai. 
 
Lærer barnetrinnet: 2.år på rad at det er kun kvalifiserte søkere på stillinger. Alle som 
underviser ved skolen er pedagoger, men ikke alle har den fagkompetansen som kreves 
etter ny lærerreform. Flere holder på med/skal i gang med videreutdanning. 
Fremdeles er vi bekymret for arbeidsmiljøet på Soknatun. De pågående konflikten får 
ringvirkninger, også til skolen. 
Det jobbes med overgangene, fra bhg.til 1.klasse, fra 4. til 5. klasse, fra 7. til 8. klasse og fra 
10.klasse til videregående  
 
Lærer ungdomstrinnet: Vi jobber mye med det sosiale for tiden, i 10.klasse jobbes det 
intenst mot eksamen, i skriftlige og muntlige fag. 
 
FAU: Har diskutert leksefri skole, fotografering (egen sak senere), samt snakket om 
utfordringen med å ta 17.mai arrangementet. 
 
Rektor: Merker godt konflikten på Soknatun (saksgangen følges ikke) Har mistet en viktig 
støttespiller da avtalen med Samko ble oppsagt. 
Cromebooks overtar på u.trinnet. Alle elever får hver sin, og alle “løse” datamaskiner blir av 
denne typen. Erling er av uvurderlig hjelp, og vi ønsker at han skal ha sin plass her på 
skolen, siden han har 60 % av stillingen sin her. 
1. klasselærerne er i gang med hjemmebesøk til høstens 1.klassinger. 
Fylkesmannen kommer på torsdag for å se på diverse rutiner vi har. 
Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø i Sokndal er ferdig revidert. 
 
3. Innsparing i kommunen (konsekvenser for skolen): 
Det er lagt ned mye arbeid for å finne ut hvor mye vi kunne spare uten at det skulle skade for 
mye. Innsparingen ble det ikke noe av, så mye “forgjeves” arbeid og frustrasjon. 
Viktig innspill til hovedutvalg: Skolens budsjett går fra høst til vår, mens kommunen forøvrig 
driver etter et budsjett fra jan/jan. 
 
4. Bruk av Visma (foreldre/ansatte): 



Foresatte logger seg på. Alle søknader/påmeldinger/samtykker blir lagt her (digitale skjema). 
All kontakt mellom lærer/foresatte skal skje her (ikke på sms, meldingsbok, lapper etc) og 
lagres direkte i websak. 
 
5. Ny skolerute vedtatt 
 
6. Elevundersøkelse Spekter 
Veldig godt redskap for å arbeide med klassemiljø. Får til konkret oppfølging av elevene. 
Rapporter for elevundersøkelsen ligger nå på skolens hjemmeside. 
 
7. Fotografering 
Vi prøver Lima som fotograf neste skoleår. 
 
8. Evt. 
Trude Havik kommer på felles foreldremøte 4. sept. og snakker om skolefravær. 
 
 
 
Ref. Ingrid Skretting Olsson 


