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Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: lnnkalling og saksliste godkjennes

Godkjenning av referat

Vedtak: Referat godkjennes

Saker under eventuelt

lngen saker under eventuelt

Regnskap 2020

Tallene for St. Svithun for 202Q viser et forbruk på
98,27 %. Dette er noe lavere enn forventet, og har
sammenheng med noen sene overføringer som
kom på slutten av 2020. Vi har gjennom hele
2020 styrt mot balanse, og er innenfor dette med
fjorårets resultat. Det ble for øvrig politisk bestemt,
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høsten 2020, at skolen som for 2020 har et
mindreforbruk ikke får dette overført til 2021

Vedtak: Saken tas til orientering

Budsjett 2021

St. Svithun harfor 2021 el budsjett på
32 759 000,- kroner. Av dette går 31 442 000,- tl
lønn og 1 316 000,- til drift (96 Yo lønn og 4 o/o av
budsjettet går til drift). Dette er delt inn i

driftsbudsjett bygg som utgjør 236 000,- og
driftsbudsjett skole som utgjør 1 081 000,- kroner
Driftsbudsjett skole har en liten økning fra2020 til
2021 påt 15 000,- kroner og som har
sammenheng med en elevtallsøkning på skolen
høsten 2021.

Driftsbudsjettet er lite sett i relasjon til de
behovene skolen har, ikke minst når det gjelder
fagfornyelsen og behov for ulike læremidler i

tilknytning til denne. Foregående år ble det fattet
en politisk beslutning om ekstra ressurser slik at
skolene kunne ]<løpe inn læreverk. For St. Svithun
sin del gjorde dette at vi kunne kjøpe et læreverk
til L trinn. Det er ikke satt av øremerkede midler til
denne så langt i 2021. Dette innebærer at skolen
utover i budsjettåret må se an hvilket økonomisk
handlingsrom vi har for innkjøp av læreverk. De
største postene på driftsbudsjettet er leirskole,
IKT utstyr, kopiutgifter, arbeidsmateriell praktiske
fag og lærebøker.

Erfaringsmessig blir det en del bevegelser utover i

budsjettåret, så eventuelle innkjøp blir vurdert
frem mot sommeren, samt utover høsten om
budsjettet tillater det.

Vedtak: Saken tas til orientering

Saker fra FAU

Ved eventuell hjemmeskole er FAU opptatt av
forventninger knyttet til læringsoppdrag. Det er
viktig at skolen i en situasjon der vi kommer i en
<mutantplansituasjon> informerer bredt og godt,
gjerne med 2-3 tips tilforeldre. Skolen kan spille
på hhv representanter i FAU og klassekontaktene
for å få ut informasjon. Bekymring når det gjelder
fremmedspråk. Viktig at skolen informerer godt ha
gjelder det tverrfaglige tilbudet, eksempelvis
miljøteam, you- og sos-rådgiver o.a. FAU er
videre opptatt av at elever som er i

ventekarantene/ avklaringskarantene blir fulgt opp
med undervisningsopplegg. Det planlegges
digitalt foreldremøte med utgangspunkt i unges
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psykiske helse. Møtet vil bestå av to deler, der
første del gjennomføres 23.3. der uteseksjonen
og helseykepleier deltar. Andre del er planlagt i

løpet av april, der Hedvig Montgomery stiller. Det
er tenkt 1 time foredrag og en Tztime
spørsmål/svar. Natteravnene starter opp igjen fra
neste helg.

Saker fra Elevråd

lngen saker

lnformasjon fra skolen

Endret smittetrykk i regionen gjør at skolen følger
ekstra godt med ved en eventuell endring i

organisering. Skolen er fremdeles på gult nivå, og
driver ut fra dette frem til annen informasjon blir
gitt. Skolen laget alt høsten 2020 planer for rødt
nivå.

De nye og mer smittsomme virus variantene kan
medføre en innskjerping av tiltakene på skolen.
Hovedmålet er å redusere antall nærkontakter, og
en innskjerping vil hos oss bety en deling av
klassene i to kohorter. Kohortene har da 3 timer på
skolen annenhver dag, og to timer hjemmeskole.
Den kohorten som ikke har fysisk oppmøte på
skolen, skal da jobbe med læringsoppdrag
hjemmefra. Ettersom faglærerne i stor grad er
opptatt med undervisning for den kohorten som er
på skolen, vil det være begrenset mulighet for å
treffe sin faglærer digitalt i de timene det tilbys
fysisk undervisning.

En reduksjon av antall nærkontakter vil også
medføre noen få endringer av faglærer for noen av
klassene. Som et smitteverntiltak skal lærerne
være i så få kohorter som mulig i løpet av en dag,
og det vil derfor være klasser/kohorter som får
andre lærere inn som faglærer i enkelte fag.

Skolen opplever at foreldre er flinke å gi skolen
beskjed ved eventuelle karantener, slik at kontakt-
og faglærere får fulgt opp elevene som er hjemme i

(eksempelvis) påvente av testsvar.

Skolen er klar over sårbarheten rundt
fremmedspråkene, og er opptatt av vi skal få ut
informasjon om dette til de videregående skolene
Rektor tar dette videre.

lnformasjon om tverrfaglig tilbud ved skolen legges
inn som en del av informasjonsheftet til neste års I
trinn
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Med hilsen

Vibeke Vikse

Rektor
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