
Iglemyr skole

MØTETYPE: SAMARBEIDSUTVALGET
MØTE NR.:

DAG: mandag
DATO: 28.03.2022

STED: Møterom øst, Iglemyr skole
TIDSPUNKT: 15.00 – 16.00
MØTELEDER: Annelene Pengerud
REFERENT: Kjersti Åsnes

Til: Foreldrerepresentant
Annelene Pengerud

Elevrådsrepresentant
Elias Eikrem

Undervisningspersonalet
Runar Drage-Bergli

Kjersti Åsnes

Andre ansatte

Hilde Papatzacos

Kommune/arbeidsgiver

Gisle Helbæk,  rektor

Magnus Tekse, politisk representant

Ikke tilstede:

Amanda Isabella Helene Bø
Lise Landøy

Faste saker Godkjenning av innkalling

Til neste møte blir saklista gjort klar på forhånd. (Rektor)

Nytt fra FAU:

- Organisering av Åpent hus og 17. mai er jevnlig oppe som tema.
- FAU ønsker å få en god struktur i arbeidet og komme til mer enighet omkring FAU

sine oppgaver, forventninger, roller, gjennomgang av vedtekter osv.
- Rektor og FAU nestleder vil planlegge neste skoleår og se på hvordan dette arbeidet

bør utføres.
- Det planlegges felles foreldreforedrag i løpet av våren. Tema og aktuelle

foredragsholdere vurderes.

Nytt fra Elevråd:

- Forberedelser til BUKS denne perioden.



Iglemyr skole

- Nå har vi hatt fysiske møter den senere perioden etter at Koronatiltakene ble
endret.

Nytt fra rektor:

- Rektor er tilbake etter fire måneders utviklingspermisjon.
- Fravær pga koronasituasjonene har vært til tider høyt, nå er det mer tilbake til

normalen. Ingen særskilte koronatiltak nå.
- Skolen har startet planleggingen av neste skoleår.
- Det er ansatt en ny lærer som starter i august.
- Påskegudstjenesten dette året blir utsatt til julegudstjeneste neste skoleår.

Nytt fra områdeutvalget:

- Ny plan om ny kirke på Austrått ute til høring. Det er området bak svømmehallen
som er aktuelt.

SAK

6/21-22 - Utlån av skolen. Mediateket har vært utlånt på dagtid i helger
flere ganger når det har vært arrangement i svømmehallen.
Skolen har sagt nei til utlån som innebærer overnatting pga dette
medfører en del arbeid for skolen. Det er opp til hver skole
hvorvidt skolen skal kunne leies ut eller ikke. Skolen ønsker å
bidra i lokalsamfunnet samtidig som vi ikke ønsker å bruke veldig
mye ressurser på organiseringen.

7/21-22 - Resultatvurdering 2021 (viser til resultater i egen
presentasjon)


