
Møte samarbeidsutvalget
Sokndal Skole- 6.4.22.

Tilstede: Bjørn Inge Mydland, Lisa Birkeland, Vigdis Nagy, Anne Marthe Omdal, Ingrid-
Emilie Bendiksen og Cecilie Mysing.
Meldt forfall: Geir Arne Berg og Hanne Mathisen Skailand (Politikere)
Ikke møtt: Johannes Holte- Seim og Leander Øvrebø

Sak 1: Konstituering

Leder: Vigdis Nagy
Sekretær: Lisa Birkeland

Sak 2: Saker fra Fau

2.1. Nettcafèen. Er ikke et tilbud pr dd. Dette synes FAU, ungdomsrådet og styret i
nettcafèen er veldig leit for ungdommene. Trenger egnede lokaler. De tenker på et eventuelt
nytt konsept som fenger ungdommen. Har allerede natteravner på plass. Ønske om at
politikerne er behjelpelige med å presse på slik at man kan bruke bomberommet på
Soknatun som lokale.

2.2. Belysning på lekeplassen. Det er veldig mørkt på lekeplassen, det er ønske
om at det blir prioritert belysning lik som i skateparken på lekeplassen, med timer. Dette vil
virke preventivt mot hærverk, tryggere for store og små, samt at lekeplassen kan brukes
lenger på ettermiddagene om vinteren.

Sak 3: Saker fra skolen

3.1: Utfordringer med fravær grunnet korona. Flere har runde nr. to nå.

3.2. Samtykke Jod: samtykket er klart, må finne ut tidspunkt for når dette skal
sendes ut til foreldrene.

3.3. Tilbakemeldinger ang massetesting vedr. korona: Har fått positive
tilbakemeldinger at det har fungert godt. Bra at helse hjalp til i de yngste klassene. Fint at 1.
klasse fikk ta hjemme.

Sak 4: Saker fra rektor

4.1. Klassetur for 10.kl. Skolen ønsker at det skal være avslutningstur. Grunnet uro i
Europa var det ikke ønskelig at klassene skulle til Polen. Kommunen har samtykket til
foreldrenes ønske om en tur til Danmark/Tyskland. Det må uansett nevnes at skoleeier



(kommunalsjefen) har siste ordet i saken og dersom situasjonen i Europa endrer seg ila
våren, kan det bli endringer.

4.2. Trafikk:
-De foreldrene som har tillatelse pga HC-parkering synes det er ubehagelig å kjøre

inn v/ tuntreet om morgenen pga mange elever som kommer på sykkel/el-sykkel/gående.
Det skulle vært en egen inngang fra drop-sonen og inn til biblioteket.

-Trykket er mindre på skoleparkeringen.
-God flyt på drop-sonen. OBS: det bør lages merking til buss elevene som må

passere drop-sonen.
-Flott at det ikke er lenger er buss-sone v Vito.
- 1. klasse elevene har hatt utfordringer med å rekke bussen når de skal gå hjem.

4.3. Drift: Nye utlysninger på vei. Skolen trenger stadig nye vikarer, en krevende
jobb å finne egnede vikarer. Tips mottas med takk!

4.4. Personaltur for Sokndal skole: jobbes med å finne et alternativ for neste
skoleår, blir mest sannsynlig innenlands.

Sak 5: Skolemiljøutvalget

-Arbeider med miljø i friminuttet dette skoleåret. Trivselsledere i friminuttene fungerer
kjempegodt. Kjekt når de store elevene leker med yngre barn.

-Skolegården trenger en oppfriskning. Mye er litt slitt nå. Lurt dersom elevrådet
kommer med ønsker om en oppgradering om skolegården.Hvem kan søke om midler? Kan
Fau søke om midler?

-Skolen lurer på hvordan saken ang fast dekke på fotballbanen ligger an?
- Mobbesaker. Blir laget en del aktivitetsplaner, men har også blitt lukket en del ila

vinteren. Spekter-undersøkelsen har blitt kjørt i alle klasser på skolen, et godt verktøy for å
avdekke mobbing i klassene.

Sak 6: Eventuelt

- Spørsmål fra Fau om det er laget noen planer for å invitere noen ala Fenriken eller
Sykt Deg som kan holde foredrag/inspirasjon for ungdommene. Skolen har ikke noen
planer, men er interesserte dersom f. eks Fau har lyst å arrangere!

- Sosiale medier er en utfordring til mobbesaker/utestengelse. Kan være lurt på
foreldremøtene på skolen at man løfter spørsmål om aldersgrenser for
mobil/spill/sosiale medier. I tillegg til nettvett. Kan det være en ide å ha en mal på
foreldremøter der man lar foreldrene diskutere aktuelle saker i grupper?
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