
Samarbeidsutvalget ved Sokndal skole 13.02.19 
 
Til stede: Berith Midtbø(leder), Stian Birkeland (FAU), Karen A.Grastveit (kommunen), Mari 
Holthe-Seim (Foreldre), Jonas A. Sayed (Levekårsutvalget), Tomine E. Solli (Elevrådet på 
ungdomstrinnet), Marie - Lovise Immerstein (Lærere) 
Forfall: Tron Løvås, Edgar Thodal, Jenny M. Nuland 
 
Referat fra sist: Gjennomgått og godkjent. 
 
Hva rører seg?  
Karen: 

- Neste skoleår er under planlegging. Utlysing av lærerstillinger og leder på SFO kommer 
snart. 

- Neste år kommer det elever som trenger tegnspråk og alternativ kommunikasjon. To lærere 
tar utdanning i tegnspråk. To fagarbeidere har også begynt på kurs. 

- Kulturmidler (fra Stavanger 2008) har gjort det mulig å ramme inn og henge opp malerier 
malt av Lichtenberg. Disse maleriene han g tidligere på Hauge skole 

- Penger fra Titania er brukt til benker på ungdomstrinnet, og til puter i kanitna. 
- Politisk vedtak har gitt penger som skal brukes til frokost på ungdomstrinnet. Det vil bli 

servert havregrøt. Frivillighetssentralen hjelper til med koking og servering. 
- Skolen skal ha en rolle i forbindelse med Dalane kulturfestival. Noen elever skal bl.a delta i et 

kor 
- Haua lese avsluttes torsdag 14.02. 
- Premier i forbindelse med gå og sykle til skolen-aksjonen høsten 2018 er delt ut. 

 
FAU:  

- Kontoene for klassekassen er overført fra privatpersoner til kommunen. 
- Sak i forbindelse med ansvar for Chroome-maskinene. Viktig at det ikke er gråsoner i 

avtalen. 
- Tilsynsrapporten er gjennomgått.  
- Gjennomgang av skoleruta 2019 - 2020. Ingen kommentarer fra FAU. 
- Sak om foreldrekontaktenes rolle. Informasjon om oppgaver o.l skal deles ut i forbindelse 

med skolestart.  Dette for å få en felles forståelse av rollen. Spesielt viktig å få en god start i 
1.klasse. 

 
Levekårsutvalget: 

- Tilstandsrapport er gjennomgått med Johannes Sirevåg. 
- Kjekt at mange tar videreutdanning. UiS tilbyr ikke videreutdanning i spesialpedagogikk. 

Dette medfører at mange velger en nettbasert løsning for å få denne kompetansen. 
- Tegnspråk: Mulig å få til et tilbud om valgfag i tegnspråk på sikt?  
- Kjekt at tilbudet om skolefrokost lar seg gjennomføre. 

 
Elevrådet på ungdomstrinnet: 

- Skitur til Sirdal i mars / april 
- Elevrådet skal arrangere vårball  
- Nettkafeen skal arrangere Lan på skolen i påskeferien. 



- Representanter fra elevrådet har vært i avisen noen ganger i det siste. De har bl.a ønsket 
fritidsklubb-aktiviteter i ukedagene. Heroes of Haua har tatt kontakt, og kan f.eks tilby dem å 
bruke lokalene deres.Kulturkonsulenten kan bidra med økonomisk støtte. 

- Elevene ønsker sunnere tilbud i kantina. F.eks baguetter. 
De ønsker kortautomat for betaling. Nå er det kun kontant betaling, og det kan til tider være 
litt utfordrende. 
Videre diskusjon om sunn mat i kantina: Stillingen i kantina ble tatt bort i en av kommunens 
innsparingsrunder for noen år siden. Enighet i SU om at tilbudet i kantina bør være sunnere 
enn søte Tine-produkter og frossenpizza, og at stillingen i kantina må komme tilbake! Ønske 
om at Jonas tar saken med til Levekårsutvalget. Diverse løsninger diskuteres. Elevrådet er 
villig til å skrive noe til støtte i saken. 
 

Lærere: 
- Ny læreplan skal innføres høsten 2020. Nå jobbes det med innspill til utkast til fagplaner, og 

hvordan overordnet del skal innføres. Livsmestring er sentralt i den nye planen. 
 
Andre ansatte: 

- To fagarbeidere har begynt på kurs i tegnspråk 
 
Mobbing - noen nye vedtak?  
Aktivitetsplaner - hvordan jobber vi rundt det?  

- Det er nå 13 åpne aktivitetsplaner. Disse går på alt av det som gjelder trygt og godt 
skolemiljø. - Ikke bare mobbing. Det har dessverre vært en økning i vedtak den siste tiden. 
Det skal være lav terskel for å skrive en plan. Noen synes det er vanskelig å finne noen å 
være med, eller opplever konkret å bli utestengt. Sosiale medier skaper også utfordringer, 
f.eks gjennom grupper på snap. Konflikter fra fritiden påvirker også skolehverdagen. 

- Forslag fra elevrådet om at noen fra ungdomstrinnet kan komme i f.eks 6.og 7.klasse for å 
fortelle hva de opplevde i den alderen, og tips til hvordan de kan unngå å komme i lignende 
situasjon. 

- Mobilbruk: 1.-7.klasse: Mobilen kan ligge i sekken, men skal være avskrudd. 8.-10.klasse: 
Mobilen skal leveres inn i skoletiden. 

 
Vinduer som trekker:  

- Avviket skal være lukket. 
 
Tilstandsrapporten:  

- Lekeplasskontrollen: Avvik er lukket 
- Tilstandsrapport ang resultat på nasjonale prøver, undervisning osv har vært gjennomgått 

med Johannes Sirevåg. 
I denne rapporten kommer det fram at mye undervisning gjennomføres av ufaglærte. Nå er 
alt pedagogisk personale utdannet, men alle har ikke nødvendigvis utdanning i alle fagene de 
underviser i - eller på det trinnet de jobber på. Det er f.eks noen som er utdannet for 
ungdomstrinnet som jobber på småskolen. Disse må i rapporten registreres som ufaglært. 
 

 
 



Eventuelt:  
- Spørsmål om rutiner når noen i 1.klasse / på SFO skal f.eks være med noen hjem. Hvordan 

sikre at de kommer på rett plass? Anbefales at de det gjelder kontakter SFO. 
- Spørsmål om Spekter-undersøkelsen. Lærere opplever det som et nyttig redskap. Ingen 

negative tilbakemeldinger fra foreldre i forbindelse med at alle elever svarte på 
undersøkelsen. 

- Fotvorter florerer til tider. Elever kan ha svømming også når de har fotvorter, men det er 
viktig at alle tørker seg skikkelig på beina etter svømming! 

- Midttimen: Det kan bli ei lang økt for noen. Ikke alle elever klarer å opprettholde en aktivitet i 
50 minutt, og når de ikke klarer å delta lenger blir det fort at de går rundt og ødelegger lek for 
andre, eller kommer i krangel. 

- Finnes det noen maks-grense for elever i en klasse med elever som trenger tegnspråk? 
Karen forklarer at det er en anbefaling om 16 - 20 elever, men dette  ikke er et lovpålegg. 
Skolen har i samarbeid med PPT kommet til at den klassen der det skal brukes tegnspråk 
skal ha 21 elever. Den andre klassen blir større. 

- Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i personalet. Var den bare for lærere? 
Undersøkelsen var en oppgave Ingerd K. Waage skulle gjennomføre etter et HMS-kurs, og 
undersøkelsen ble gjennomført på ei tirsdagsøkt. Kun de som var på denne økta svarte på 
undersøkelsen. 

 
 
Neste møte blir 7.mai kl 17.30. 
 

Marie - Lovise Immerstein, ref. 
 
 


