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 ************************************************************************* 

PROTOKOLL FOR SAMARBEIDSUTVALGET VED IVELAND SKOLE 

************************************************************************* 

FAU-representanter; Åse Vetrhus, Christian Olsen 

Elevrådsrepresentanter; Nicholas Dahl, Andine Løvdal 

Skolens representanter; Arne Birketveit, Gro Anette Katerås  

Representant for andre tilsatte; Gunlaug Gaudestad (vara Siv Tveite)  

Politisk representant; Maria Brufjell 

For kommunen; Ole Kr. Hægeland 

 

Møtested: Iveland skole, personalrommet  

Møtetid: Tirsdag 4. juni kl. 19.00.      

 

Forfall: Gunlaug Gaudestad 

Vara som møtte: Siv Tveite 

 

 

Sak 01/19    Godkjenning av innkalling.  

  Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 02/19    Godkjenning av protokoll. 

  Protokollen ble godkjent uten merknader.    

 

Sak 03/19 Elevundersøkelsen 

Rektor orienterte om resultatene fra dette skoleårets elevundersøkelse. Det er et 

forholdsvis lite elevgrunnlag på Iveland skole, og resultatene ble sett på samlet for 7.-

10. trinn. Elevundersøkelsen blir hvert år gjennomgått i personalet, og kontaktlærerne 

får oversikt over sine egne klasser for å kunne følge opp resultatene på en best mulig 

måte.  

 

Sak 04/19 Bruk av mobil i skoletiden 

  Elevrådet ønsket å fremme saken om mobilbruk på nytt 

Etter noe drøfting i SU ble det enstemmig vedtatt at reglene for mobilbruk på Iveland 

skole opprettholdes som tidligere uten endringer. Det skal likevel utarbeides en enkel 

undersøkelse som skal gjennomføres av elevene på ungdomsskolen til høsten om 

ønsker og behov for bruk av mobiltelefoner på skolen. Undersøkelsen er ikke 

avgjørende for videre regler for bruk av mobiltelefon på skolen.  

 

Sak 05/19 Trafikksikker kommune. 

SU fikk en orientering av rektor om at Iveland kommune nå er sertifisert som 

trafikksikker kommune. Skolene har i denne prosessen arbeidet med å skriftliggjøre og 

samle en rutinene våre i en felles plan. Planen skal opp til vurdering og orientering i 

personalet, i FAU og på alle foreldremøter ved oppstarten av hvert skoleår.  

Skolene vil hvert år gjennomføre en gjennomgang av bruk av seler i buss, i klasserom 

og i buss for skysselevene.  

Det ble drøftet om man kan/bør vurdere drop on/off-soner ved parkeringsplassen ved 

kirka i stedet for ved gjesteparkeringen, og om det kan innføres tidssoner for når det er 

lov til å kjøre inn på gjesteparkeringen. SU legges inn som en instans som planen skal 

behandles i hvert skoleår.  
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Sak 06/19   Skoleruter for 20/21, 21/22, 22/23 

  Skolerutene ble godkjent uten merknader.  

 

Sak 07/19 Eventuelt 

- FAU kommer med et ønske om at de får viktig informasjon tidligere i viktige saker. 

De har dette skoleåret opplevd at de får for dårlig tid til å arbeide med saker de 

involveres i.  

- FAU kom med innspill ift bruk av anmerkninger. Dette tas eventuelt videre opp 

mellom FAU og skolen.  

 

 

 

 

 

Innvendinger til protokollen må sendes skriftlig tilbake innen 5 dager etter at protokollen er 

mottatt. Protokollen anses som godkjent hvis ikke det kommer innvendinger innen fristen. 

 

 

 

Iveland, 10.06.2019 

 

 

Ole Kristen Hægeland 


