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  MØTETYPE:    SAMARBEIDSUTVALGET     
  MØTE   NR.:    01/20-21     
  DAG:   mandag     
  DATO:    19.10.2020     

    STED:    Møterom   ves�løy,   Iglemyr   skole     
  TIDSPUNKT:    15.00   –   16.00     
  MØTELEDER:   Bjarte   Skogøy     
  REFERENT:   Kjers�   Åsnes   

  
  

      

Til:   Foreldrerepresentant   
Bjarte   Skogøy   (Leder)   

  
Elevrådsrepresentant   
Camilla   Robberstad   
Eyla   Olsen   

  
Undervisningspersonalet   
Runar   Drage-Bergli     
Kjers�   Åsnes   

  
Andre   ansa�e     
Hilde   Papatzacos     

  
Kommune/arbeidsgiver  
Magnus   Tekse,   poli�sk   representant     
Gisle   Helbæk,   rektor   

  
Ikke   �lstede :   Helene   Viktoria   Nyberg     
  
  

Faste   saker  Godkjenning   av   innkalling   
  

Ny�   fra   FAU :   Hjertesone   og   trafikkvakter   har   vært   aktuelle   saker   denne   høsten.   Leirskole   
og   u�ordringer   rundt   fremmedkulturelle   elever.   
Ny�   fra   Elevråd :   Inspeksjonen   ute   har   vært   et   tema,   noen   ute   opplever   at   de   ikke   får   nok   
hjelp   ute   når   de   trenger   det.   De�e   skal   tas   opp   i   en   “utvidet”   trivselsundersøkelse   denne   
uka.   
Ny�   fra   rektor :   Travel   oppstart   med   mye   fravær   blant   ansa�e   kny�et   �l   Korona.   
Personalet   jobber   mye   med   “Fagfornyelsen”   i   personal�den.   
Ny�   fra   bydelsutvalget:    Noen   endringer   i   inndelingen   slik   at   nå   er   Austrå�,   Figgjo   og   
Boga�ell   inn   under   samme   område.   Det   har   vært   en   del   fokus   på   ny   skole   på   Kleivane.   

  
SAK       

    



  
  
  
  

Iglemyr   skole   
  

  

  

  

1/20-21   Årshjul   og   kons�tuering   av   SU   
Det   planlegges   to   møter   (e�   i   �llegg   �l   de�e   møtet)   på   høsten   og   to   
møter   �l   våren.   
30.11.20   kl   15.00   
15.02.21   kl   15.00   
31.05.21   kl   15.00   

  
SU   leder   er   Bjarte   Skogøy   
Lærernes   representant   (Runar   og   Kjers�)   skriver   referat   annenhver   gang.  

  

  

2/20-21   Korona   
Smi�evernsru�ner   er   godt   innarbeidet.     
Skolen   kan   ikke   lenger   ha   fellessamlinger.   
Uteområdene   er   delt   inn   tre   i   soner,   det   er   derfor   noen   begrensninger   
for   hvor   elevene   kan   oppholde   seg.   De�e   for   å   hindre   at   elever   er   i   
kontakt   med   for   mange   elever.   Ma�riminu�   er   noe   forskjøvet   for   noen   
elever   for   å   hindre   at   det   blir   for   mange   elever   ute   på   likt   i   det   lengste   
friminu�et.   Det   er   noen   begrensninger   i   forhold   �l   å   å   lage   smågrupper   
på   tvers   av   klasser   i   feks   kunst   og   håndverk.   
Digital   kompetanseheving   både   blant   elever   og   lærere   har   vært   posi�vt.   

  

  

3/20-21   Overgang   Kleivane   skole   
Sannsynligvis   vil   Iglemyr   skole   ha   ca   350   elever   neste   skoleår.   (Ca   585   
elever   i   dag)   Det   er   fremdeles   en   del   usikkerhet   rundt   de�e.   Noen   
lærere   vil   bli   overflødige   her.   Kleivane   skole   anse�er   egne   ansa�e,   
uavhengig   av   de   som   jobber   på   Iglemyr.   De�e   blir   en   prosess   som   vil   
pågå   utover   høsten/vinteren.   Grensene   for   inndelingen   er   gjort,   men   
foreldre   kan   søke   om   endringer   her   så   mye   er   usikkert.   

Utse�es   �l   
neste   møte   

4/20-21   Skolegudstjeneste   
Det   har   vært   vedta�   �dligere   i   SU   at   det   er   skolegudstjeneste   hvert   år,   
annenhver   påske/jul.   
Pga   Koronarestriksjoner   i   denne   �den   ser   vi   det   som   vanskelig   å   
gjennomføre   de�e   på   vanlig   måte   de�e   skoleåret.   Kirken   har   kontaktet   
skolen   og   �lbudt   seg   å   dele   det   opp   i   flere   gudstjenester.   Det   vil   kreve   
mye   planlegging   og   kan   være   u�ordrende   nå   med   gjeldende   
retningslinjer.   Det   kan   være   mulig   å   dele   opp   slik   at   ikke   alle   går   på   likt.   
Rektor   vil   høre   med   skoleeier   om   det   er   noen   føringer   i   denne   saken.   

  

    


