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Tilstede:

Marita Pedersen, leder
Laila Tronvik, vara for Heidi Tønnessen
Anne Marthe Omdal - forfall
Ingrid Emilie Bendiksen, nestleder
Fredrikke S. Mydland
Solveig Nyheim, sekretær
Gunn Skadberg - digitalt
Anette Saurdal
Solveig Hamre digitalt
Elin Wood - forfall

Vi takker av Karen offisielt før møtet starter - lykke til som pensjonist:)

Sak 1: Situasjonen ved skolen neste skoleår
Bjørn Inge Mydland tar rektorjobben for et skoleår - konstituert rektor. Neste skoleår er
det også innvilget 100% økt administrasjon. Karen forteller at dette var kjærkomment,
for de administrative oppgavene bare øker. Dag Morris Mydland overtar
inspektørjobben på utrinnet for samme skoleår.
Barnehagene kommer puljevis med årets førsteklassinger.

Sak 2: Ansettelser
Holder på å ansette miljøarbeidere, fagarbeidere og lærere. Må ha ny utlysning for å få
tak i nok pedagoger. Skolen har fått utvidet til 4 miljøarbeidere.

Sak 3: Elevundersøkelsen
Alle kan gå inn på Skoleporten.no for å sjekke resultatet. Det ligger en rapport for vårt
7.kl trinn og 10.kl trinn ute på hjemmesida - under elevundersøkelsen.
Positive resultater for begge trinn.

Sak 4:Eventuelt

● info om avslutningstur for 10.kl
● klassekasser/Brønnøysundregisteret - Anne Aa som kontormedarbeider har

nå tilgang. Marita og Ingrid Emilie skal ha avklaringsmøte med Bjørn Inge og
Karen for å rydde slik at det ikke blir vanskelig for andre å ta over kontoer. En
varig ordning.

● aktivitetsplaner: skolen har 16 aktive planer; det mange av disse dreier seg
om er avvisning, føler seg ikke som del av fellesskapet, ikke får være
sammen med, utestengt …



● diskusjon rundt at vi må oppfordre til å holde aldersgrense på sosiale medier,
prate med ungene våre om bruk av sosiale medier - eks Snapchat og
eksludering

● oppfølging av bekymringsfullt skolefravær - info om hvordan skolen vår griper
inn. Et tverrfaglig team skal se på dette samt mobbing/trivsel, skolevegring o.l.
Et bredt team som skal vurdere tiltak. Det er foreldrene som følger opp
opplæringsplikten

● spesialundervisning; vi har ca 60 elever som ikke følger ordinær undervisning,
dvs har spesialundervisning og dermed IOP i ett eller flere fag. Noen få av
disse får spesialundervisning for å klare følge klassens kompetansemål, ellers
innebærer spesialundervisning at en har mål fra andre trinn i ett eller flere fag
og dermed har en egen læreplan, IOP er da elevens læreplan.

Neste møte 29.september kl 18

ref Solveig Nyheim


