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 MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET  
 MØTE NR.: 01/19-20  
 DAG: mandag  
 DATO: 17.02.2020  
 STED: Møterom 2. etg, Iglemyr skole  
 TIDSPUNKT: 15.00 – 16.00  
 MØTELEDER: Bjarte Skogøy  
 REFERENT: Runar Drage-Bergli  

  

Til: Foreldrerepresentant 
Helene Viktoria Nyberg  

Bjarte Skogøy (Leder) 

 

Elevrådsrepresentant 
Kaja T Torgersen  

Amy Nordeid  

 

Undervisningspersonalet 
Runar Drage-Bergli  

Anne Konstali  

 
Andre ansatte  

Hilde Papatzacos  

 

Kommune/arbeidsgiver 
Magnus Tekse, politisk representant  

Gisle Helbæk, rektor 

 

Ikke tilstede: Kaja T Torgersen , Amy Nordeid og Helene Viktoria Nyberg  

 

Faste saker Godkjenning av innkalling 

 

Nytt fra FAU: Positivt med skolegenserne. 20% av elevmassen som kjøpte genser. Planer 
om å kjøre ny bestilling til våren, dette kan gjøres på nettsiden. Natteravner har kommet 
godt i gang, foreløpig kun på torsdager. Utvides etter hvert. FAU hadde positive erfaringer 
med Hei Verden. Tidspunkt for neste år diskuteres.  

Nytt fra Elevråd: Jobber for tiden med sosial kompetanse. Skuespill og presentasjoner for 
alle elever.  

Nytt fra rektor: Skal spares inn 1% ifht 2019, men vi vet ikke hvordan dette vil slå ut for 
Iglemyr sin del. Kommer mer tilbake til selve budsjettet. Nylig ferdig med rekruttering mtp 
lærernorm. Ansatt 4 lærere som starter 1.august 2020. Startet opp med ukentlige 
(torsdager) digitale trivselsundersøkelser med kun JA/NEI spørsmål (foreløpig 3-7.trinn). 
Etter vinterferien vil det prøves ut på 2.trinn. Fokus på fagfornyelsen i fellestid fremover. 
Viktig å komme i gang. Kleivane skole starter opp 2021/22. Ikke avklart om det startes 
med 1-5.trinn eller 1-7.trinn. Usikkerhet rundt hva som er den beste prosessen mtp 
nedbemanning. Skolen vil gjøre undersøkelser inn mot elever og foreldre i prosessen.  

Nytt fra bydelsutvalget: Litt om organiseringen. 

IGLEMYR SKOLE 

Referat 
 



 

 

 

        Iglemyr skole 

 

  
  

SAK   

1/19-20 Presentasjon av Brukerundersøkelsene 
- Elevundersøkelsen. Svarprosent: 90,5. Iglemyr ligger jevnt over 

gjennomsnittet ifht kommunen her.  

- Foreldreundersøkelsen. Svarprosent: 56,7. Skulle gjerne vært noe 

høyere her. Iglemyr ligger jevnt under ifht det kommunale 

gjennomsnittet. Skolen ser på det med informasjonsflyt ut til 

hjemmene. Undersøkelsene viser store forskjeller mellom elev og 

foreldre. Positiv utvikling mtp SFO.  

- Lærerundersøkelsen 

- Nasjonale prøver. For høy andel er på nivå 1. Fokus på lesing 

fremover med Leseplan-gruppe som verktøy.  

 

 

2/19-20 Resultatvurderingen 
 

 

3/19-20 Mandat SU Utsettes til 
neste møte 

 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/16519415?agendaItemId=15026892

