
  

 

OPPVEKST 
Voiebyen skole  
 
 

  

 

REFERAT  SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG 
 
Møtedatoer 2022/23: 
Onsdag 12.10.22 
Onsdag 30.11.22 
Onsdag 15.02.23 Arbeidsmiljøutvalg! 
Onsdag 19.04.23 
Onsdag 31.05.23 

 

 
Møtested: Voiebyen 

skole  
Møtedato: 15.02.2023 Arkivsak: 53/201309336 

 
Møteleder: 

  
Tid: 18.00 
 

 Arkivkode: 035, A20 

 
Deltakere: Erlend Ringsgård, foreldrerepr. 

Anne Berit Ljosland, foreldrerepr., på valg 
Davis Haarr, leder FAU 
Anne Torhild Skøie, andre tilsatte,  
Glenn Haugland, repr. lærer  
Marita Frøhaug, repr. lærer 
Ragnhild Nilsen Topstad, rektor og sekretær 
Morten Elieson, politisk repr. 
7A, Yare Hakim  
7B, Sara Lill Vallehei Roland 
To elevrådsrepresentanter fra småtrinnet 
 
Vararepr: (innkalles ved behov)  
Kathrine Øksnevad Liestøl, foreldrerepr. 
Susanne Fjeldstad, foreldrerepr. 
Vidar Røsstad, vara for sekretær  
.    
                   
 
 
 

 

SAK 38/22 - 23: Godkjenning av møtereferat og innkalling. Alt greit! 

 

 

 

SAK 39/22 - 23: Nytt fra elevrådet! 

Elever fra småtrinnet er med på møtet fra kl.18.00 til 18.30. 

• Trivselsundersøkelse er gjennomført på småtrinnet. Elevene fra småtrinnet 
forteller om resultater som viser høy trivsel blant elevene på 1. til 4.trinn. 
Kontaktlærere, sosiallærer og ledelse følger opp de situasjonene elevene 
melder ifra om som ikke oppleves bra. Ingen alvorlige situasjoner og ingen 
overraskelser for de voksne er kommet frem! Et par elever strever mer med 
atferd enn andre. 

• Elevrådsrepresentantene fra mellomtrinnet forteller nytt fra Elevrådet. Disse 
har ikke hatt møte siden sist. 
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• Annet! 

 

 

SAK 40/22 - 23: Infosaker 

• Kurs for pedagogene i forhold til elever med reguleringsvansker, kurs både for 
pedagoger og ansatte i SFO. 

• Skolene er hardt presset i forhold til økonomi. Innsparingsplan skal leveres 
Oppvekst innen 15.02. Tiltak skal gjøres både for vårhalvår og nytt skoleår. 
ROS-analyse med tanke på konsekvenser av sparetiltak skal også 
gjennomføres. 

• Vold og trusler i skolen. ROS-analyse er gjennomført av alle skoler. 17 faktorer 
er vurdert! 

• Nytt satsingsområde f.o.m. skoleåret 2023-24, matematikk i regi av DEKOMP. 
Oppstartmøte mandag 6.mars 

• Siste skoledag før vinterferien gjennomfører småtrinnet «Karneval» og 
mellomtrinnet vurderer karneval/fargedag? 

• Flere nye elever til skolen i vårhalvåret. 

• Grønt flagg! Skolen har fått ny godkjenning! Satsing videre på egen 
kjøkkenhage og dyrking av grønnsaker. Gjennomføres hvert år på vår 5. og 
høst 6.trinn. Poteter og grønnsakene benyttes i M&H-faget. 

 
 

SAK 41/22 - 23: Ungdomsmiljøet i Voiebyen. Evaluering etter felles foreldremøte 
med Sjøstrand. Foreldrene på begge skoler melder tilbake at de er godt fornøyde 
med møtet. Flere uttrykker også ønske om at lignende foreldremøter arrangeres 
oftere, med ulike tema på agenda. 

       

SAK 42/22-23: Elevundersøkelsen 2022, 5. til 7.trinn. Resultater og oppfølging! 
Undersøkelsen vider meget høye trivselstall på to av tre trinn. På et tredje trinn viser 
tallene høy trivsel, men flere elever melder likevel tilbake at de har opplevd mobbing 
siste månedene. De voksne på trinnet og ledelsen samarbeider om å finne årsaker til 
resultatet. En utvidet kartlegging og enesamtaler med elevene gjennomføres i 
samarbeid med foreldrene. Elevundersøkelsen oppleves meget viktig for skolen, 
dette for å kunne fange opp elever som ikke har det bra. 

En prat i alle klassene om forskjellen på det å varsle og si ifra om alvorlige hendelser 
kontra snitching, er nødvendig. 

Neste år blir det også viktig med en presisering overfor elevene om hva mobbing er. 

Egen mobbeknapp/varslingsknapp er lagt ut på alle skolers hjemmeside! 

 

SAK 43/22 - 23 Økonomisk resultat skoleåret 2021 – 22. Bedring i økonomisk 
resultat sammenlignet med fjoråret. Skolen går fortsatt ikke i balanse, men resultatet 
er likevel et steg i positiv retning. Igjen skyldes fortsatt underskudd oppfølging av 
enkeltelever. 

  

 

SAK 44/22 - 23: Eventuelt! 

• Morten, politisk representant, tok opp nysatsing i kommunen. Fellesnemda vil 
fremme innbyggerengasjement! Det skal opprettes bydelsråd i ulike bydeler. 
Skolene skal også være representert i bydelsrådene, i form av foreldre fra 
FAU som tar sin tørn på omgang. I tillegg skal også elevrepresentanter fra 
skolene delta. 
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Erlend Ringsgård                 Ragnhild Nilsen Topstad 

Styreleder                  sekretær               

 


