
Iglemyr skole

MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET
MØTE NR.: 02/21-22
DAG: mandag
DATO: 22.11.2021

STED: Møterom øst, Iglemyr skole
TIDSPUNKT: 15.00 – 16.00
MØTELEDER: Annelene Pengerud
REFERENT: Runar Drage-Bergli

Til: Foreldrerepresentant
Annelene Pengerud

Elevrådsrepresentant
Elias Eikrem

Undervisningspersonalet
Runar Drage-Bergli

Kjersti Åsnes

Andre ansatte

Kommune/arbeidsgiver

May Ørn Eriksen Vold, fungerende rektor

Magnus Tekse, politisk representant

Ikke tilstede:

Amanda Isabella Helene Bø
Hilde Papatzacos

Lise Landøy

Faste saker Godkjenning av innkalling

Nytt fra FAU:

- Fra sist FAU-møte var det evaluering av åpent hus.
- 17.mai. Er avholdt møte mellom Austrått, Kleivane og Iglemyr.
- Natteravner er ønsket fra FAU å få opp å gå.
- Bekymringer knyttet til ressursmangel på SFO, også mangel på informasjon knyttet

til ferier spesielt.  Avholdt møte med Hilde.

Nytt fra Elevråd:

- Elevrådsrepresentantene og Kjersti har vært på forberedende kurs hos BUKS.
Jobber med å få de siste ukene før ferier enda mer innholdsrike.



Iglemyr skole

- Bra med årets elevråd er at fokuset er mer rettet mot hvordan vi kan ha det bra
sammen - trygt og godt skolemiljø.

- Gode diskusjoner om lekser
- Tar saker mer inn i klassene for å øve på elevdemokrati/elevmedvirkning

Nytt fra rektor:

- Koronasituasjonen er en bekymring for skolen også. Ingen utbrudd på skolen, men
noen enkelttilfeller. Rektor har etterlyst felles rutiner/retningslinjer fra kommunen
ved utbrudd. Det er lav terskel for voksne på skolen å holde seg hjemme ved
symptomer. Det er ikke mye fravær, men noe til tider.

- Økonomi. Kommunen reverserer kutt, og skolen får nye tilskudd.
- Skolen har ansatt en ny lærer som starter i januar/februar. Skolen er innforbi

lærernormen.
- Resultatene fra nasjonale prøver foreligger.
- Foreldreundersøkelsen, elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen pågår.
- Gleding, foreldremøte
- Utviklingsplan er ferdigstilt

Nytt fra områdeutvalget:

- Diskuterer skolebehovsplan. Eks. at Sandved skole hospiterer hos Iglemyr. Skal
dette være vanlig praksis? Ser på om det kan variere hvem som blir belastet.

- Diskuterer plassen på Høyland og behovet for en ny ungdomsskole om noen år.

SAK

4/21-22 Skolens utviklingsplan - til godkjenning
Utviklingsplan Iglemyr skole 2021-2022.pdf

- trygt og godt skolemiljø står i sentrum på Iglemyr, jmf skolen sin
visjon: Trygg og glad, på jakt etter kunnskap. Alle
planleggingsdagene før skolestart handlet om trygt og godt
skolemiljø/godt klassemiljø.

- Innspill om at det kan stå i utviklingsplanen hva som er forventet
fra foreldre om deltakelse på bla. foreldremøter

- Punkt om fravær: rette opp feil i utviklingsplan
- planen godkjennes per e-post når den er rettet

5/21-22 Skole og barnehageruta 2022/2023 - innspill til høring - frist 14.01.2021
- ulike meninger, men individuelt innspill er skolestart 15.aug. og

juleferie f.o.m. 15.des.
- flytte vinterferien til uke 8. Kort tid til påskeferien.

https://drive.google.com/file/d/1RgwpykhU0S3tVXH7l-ol4EAYEciHhNz2/view?usp=sharing

