
                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
 

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

PROTOKOLL FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED IVELAND SKOLE 

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

FAU-representanter; Christian Olsen, Eirin Thomassen 

Elevrådsrepresentanter; Vegard Haraldseid, David Tønnessen 

Skolens representanter; Heidi Margrethe Øina, Gro Anette Katerås  

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

Politisk representant; Kaja Honnemyr (vara Lize van den Burg)  

For kommunen; Ole Kr. Hægeland 

 

Møtested: Iveland skole, personalrommet  

Møtetid: Mandag 11.november 2019 kl. 20.00.      

 

Forfall: Vegard Haraldseid og David Tønnessen 

 

 

Sak 08/19    Innkallinga ble godkjent uten merknader  

 

Sak 09/19    Protokollen ble godkjent uten merknader 

 

Sak 10/19 Samarbeidsutvalget for 2019/2020 ble konstituert med Heidi Øina som leder og Kaja 

Honnemyr som nestleder. 

 

Sak 11/19 Skolemiljøutvalg for 2019/2020 er det sittende SU med fratrakk av Gro Anette Katerås 

og Siv Tveite. 

 

Sak 12/19 Vedtekter for samarbeidsutvalgene i kommunen ble tatt til orientering. 

Rektor orienterte i forkant av saken at det lå feil versjon på nettsidene, men at den 

riktige nå blir lagt ut.   

   

Sak 13/19 Det kom ingen orienteringssaker fra elevrådet. Rektor vet at elevrådet har diskutert og 

ønsker å få tilgang til mobiltelefon i skoletiden igjen, men et enstemmig SU vedtok at 

saken ikke tas opp igjen nå, etter 2 behandlinger forrige skoleår med uendret vedtak.      

 

Sak 14/19   Rådmannens forslag til budsjett 2020. 

SU finner det veldig positivt at rådmannen legger fram et forslag som ivaretar skolenes 

behov for en betraktelig oppgradering av digitale verktøy (iPad/Chromebook/PC) for å 

oppnå en en-til-en-dekning for elevene.   

 

Sak 15/19    Skolens ordensreglement ble vedtatt som de foreligger  

 

Sak 16/19  Orientering om nasjonale prøver og grunnskolepoeng ungdomstrinnet. 

  Forslag til vedtak: SU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 17/19    Kostpenger SFO. 

  SU vedtar en kostpris på SFO på kr. 20,- pr. måltid fra 01.01.20.  

 

Sak 18/19    Skolene i Ivelands trafikksikkerhetsplan ble tatt til orientering med følgende innspill: 

- Kan det etableres en «hjerte-sone» rundt Iveland skole, der all levering/henting av 

elever mellom kl. 08.00-15.00 skal skje borte ved parkeringsplassen ved 

idrettshallen? Tilgang til å kjøre opp til/rundt skolen bør begrenses ved skilting.  



                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
- Ansatte som jobber «ute» og som skal til kommunehuset og spise lunsj, må tilpasse 

farten inn til kommunehuset etter forholdene. Det er observert ansatte som kommer 

i ganske høy hastighet når elevene har friminutt.  

- Kan det være et godt trafikksikkerhetstiltak at kommunen i samarbeid med andre 

arrangerer kampanjer for bruk av sykkelhjelm og refleks? Detter ser vi at både store 

og små kan bli mye flinkere på.  

- Bør «ansatte» i pkt. 5c byttes ut med «skolen» for at det skal være instansen skole 

som skal være ansvarlig, og ikke den enkelte ansatte? 

 

Det er ønskelig at disse punktene tas opp i kommunens trafikksikkerhetsutvalg i første 

møte.    

 

Sak 19/19 Det kom ikke opp noen saker under eventuelt. 

 

 

 

Iveland, 12.11.2019 

Ole Kristen Hægeland 

Referent  


