
Iglemyr skole

MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET
MØTE NR.: 01/21-22
DAG: mandag
DATO: 04.10.2021

STED: Møterom øst, Iglemyr skole
TIDSPUNKT: 15.00 – 16.00
MØTELEDER: Gisle Helbæk
REFERENT: Kjersti Åsnes

Til: Foreldrerepresentant
Annelene Pengerud

Elevrådsrepresentant
Elias Eikrem
Amanda Isabella Helene Bøe

Undervisningspersonalet
Runar Drage-Bergli

Kjersti Åsnes

Andre ansatte

Hilde Papatzacos

Kommune/arbeidsgiver

Gisle Helbæk, rektor

May Vold, avdelingsleder

Ikke tilstede:

Magnus Tekse, politisk representant

Lise Landøy, foreldrerepresentant

Faste saker Godkjenning av innkalling

Nytt fra FAU:

Det er flere nye FAU representanter dette året, både leder og nestleder er nye. Møteplan
er på plass og en del faste arrangement er fastsatt.

Nytt fra Elevråd:

Leder og nestleder er valgt. Elevrådet har hatt besøk av representant fra Hei verden og det
ble bestemt at Zambia skal være landet skolen skal støtte. Elevrådet ønsker at skolen skal
jobbe med det sosiale miljøet og fokus på språkbruk.
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Nytt fra rektor:

Det har vært fokus på å skape trygge klassemiljø nå i oppstarten. Det har vært mye
aktiviteter med lek og miljøbygging. Skolen har nå langt færre elever enn i fjor. Det er
bedre plass i skolegården. Alle klassene er satt sammen på nytt og det er færre elever i
klassene. Skolen er utleid til et trinn på Sandved skole så vi har ikke så mange flere
klasserom enn vi hadde tidligere.

Rektor skal ha utviklingspermisjon i fire måneder dette skoleåret. May Vold vil fungere
som rektor denne perioden.

Nytt fra områdeutvalget:

Områdeutvalget var ikke representert på møtet.

SAK

1/21-22

Årshjul og konstituering av SU
Det planlegges to møter (ett i tillegg til dette møtet) på høsten og to
møter til våren. Møtene har vanligvis vært på mandager kl 15.00 og vi
fortsetter med det.
Datoer:
04.10.21
22.11.21
14.02.22
23.05.22

Leder
Nestleder i FAU, Annelene Pengerud, ble valgt til SU leder. Saker sendes
til henne og hun leder møtene videre framover.

Lærernes representant (Runar og Kjersti) skriver referat annenhver gang.

2/21-22 Skolegudstjeneste
Tidligere vedtak i SU: Jule- og påskegudstjeneste annethvert år. Dette
skoleåret skal det etter planen være påskegudstjeneste. Vi følger
oppsatt plan.

3/21-22 Utlån av lokaler
SU sin innstilling til ansattes lån av skolens lokaler ble diskutert.
Barn og unge i nærmiljøet skal prioriteres når det gjelder bruk av skolen
utenom undervisningstid. Skolen har ikke hatt noen vansker med utlån
til ansatte tidligere, men det har ikke vært åpnet for dette den senere
tid. SU stiller seg positive til utlån av skolen til ansatte til feks
konfirmasjon, barnedåp osv.
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4/21-22 Skolens utviklingsplan
Utsettes til neste møte


