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REFERENT

SAMARBEIDSUTVALGET
2 - 22/23
Mandag
14.11.2022
Møterom øst, konferanserom
15.15 - 16.00
Øystein Holmen
Runar Drage-Bergli

Til: Foreldrerepresentant
Øystein Holmen

Elevrådsrepresentant
Lycke Vidvei

Pernille Rasmussen

Undervisningspersonalet
Tina Ølberg

Runar Drage-Bergli

Andre ansatte

Hilde Papatzacos

Kommune/arbeidsgiver

Gisle Helbæk,  rektor

Magnus Tekse, politisk representant

Ikke tilstede:

Annelene Pengerud

Faste saker Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent.

Nytt fra FAU:

- FAU-møte 7.nov. FAU kan ikke få til å bidra med buss til skidag dette skoleåret.
Inntekter fra Åpen dag o.l. er ikke nok til å dekke dette.

- Åpent hus ble evaluert - mye positivt.
- Evaluering av Hei Verden. Savnet tydeligere informasjon om hva innsamlingen gikk

til, ellers veldig positivt.
- Hjertesone-aksjonen fungerte bra, positiv tilbakemelding.

Nytt fra Elevråd:

- ønsker å ta opp i elevrådet om engangsbøker i engelsk er nødvendig å bruke, de er
misfornøyde med bøkene.



Iglemyr skole

Nytt fra rektor:

- Program for skolegudstjenesten. Skolekoret blir skolens bidrag gudstjenesten, sang
i starten og slutten. Rektor avklarer tidsbruk for gudstjenesten.

- Ift ressurser og økonomi jobbes det med ulike tiltak, kortsiktige og langsiktige
løsninger.

- Planleggingsdag 18.nov. Foredrag om digital mobbing bla.
- Vi går ned i antall elever f.o.m neste skoleår, noe som også betyr lavere budsjett.

Nytt fra områdeutvalget:

- Forslag til ny økonomiplan. Gratis SFO til 1.klasse. Flere stillinger i PPT.

SAK

4/22-23 Det har kommet et ønske om at tider for utviklingssamtaler skal tas

opp i FAU. SU bes vurdere om dette er noe som skal tas videre i FAU.

- FAU generelt synes det fungerer greit slik det er nå, med noen

unntak. Viktig å gjøre avtale med læreren for å tilrettelegge.

- Skolen opplever at dette fungerer greit slik det er nå, med den

fleksibiliteten det medfører for både foreldre og lærere.

5/22-23 Høringssvar til handlings- og økonomiplanen.
- vi vet ikke hva som tildeles Iglemyr skole. Vi må belage oss på

samme budsjett som siste år
- Høringssvar sendes fra SU: Iglemyr SU ser med bekymring på

skolens økonomiske situasjon. Overgangen fra å være en stor
skole med nærmere 600 elever til en skole med ca. 350 elever
har gitt skolen et langt dårligere økonomisk handlingsrom. For
2023 blir det utfordringer knyttet til å ivareta viktige oppgaver
som tidlig innsats og trygt og godt skolemiljø.

- Rektor har tett dialog med skoleeier angående den
økonomiske situasjonen.

6/22-23 Utlån av skolens lokaler til ansatte
- Rektorer kan styre utleie av skolens lokaler, så lenge det ikke

går utover skolens ressurser, renhold o.l.
- Forslag til lokaler: Akvariet nede i kjelleren, med egen inngang.

Ligger til rette for barnebursdager o.l.
- Ingen motforestillinger til dette forslaget.

https://drive.google.com/file/d/1HGdFJBjfAu_dROM_td4DKVE7d8_VrIeF/view?usp=share_link
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2023-2026/bystyrets-vedtak/

