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FAU-representant 

FAU-representant 

Ellen Skagestad, ansatte skolen 

Isabell Hægeland, ansatte skolen  

Anne Cecilie Skaiå, andre ansatte 

Sig Tove Aasen, politisk representant (vara Bjørg Nygård)  
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PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET PÅ  

VATNESTRØM SKOLE 09.11.20 
 

Møtet ble avholdt digitalt på Zoom. 

 

Møtt: Linda Rosenberg, Camilla Mjåland, Ellen Skagestad, Sig Tove Aasen, Anne Cecilie Skaiå, Ole 

Kristen Hægeland 

 

Forfall: Isabell Hægeland 

 

 

Sak 01.20 Siste protokoll og innkalling ble godkjent uten merknader.   

 

Sak 02.20 Samarbeidsutvalget for året 2020-2021 ble konstituert med Camilla Mjåland som leder,  

Ellen Skagestad som nestleder og Ole Kr. Hægelan som sekretær.  

 

Sak 03.20 Skolemiljøutvalg for året 2020-2021 er SU med fratrekk av en representant fra 

undervisningspersonalet og representanten fra andre ansatte, mens FAU  

tilfører 2 representanter. Da har foreldre flertall i utvalget.    

 

Sak 04.20 Vedtektene for samarbeidsutvalgene i kommunen ble tatt til orientering.  

   

Sak 04.20 Godkjenning av skolens ordensreglement. 

  Ordensreglementet ble vedtatt uten kommentarer.   

 

Sak 05.20 Kostpenger for SFO. 

 Kostpenger utgjør pr. i dag kr. 20,- pr. dag/måltid. 

 Det ble ikke foreslått endring av kostprisen, og dagens pris ble vedtatt opprettholdt.  

  

Sak 06.20 Rådmannens forslag til budsjett for 2021 ble diskutert med følgende kommentarer: 

 

 Samarbeidsutvalget har forståelse for at kommunen nå står foran store økonomiske 

utfordringer. Det oppleves positivt at rådmannen i sin innledning likevel setter fokus 

på at oppvekst er et satsingsområde som må videreføres, og at det fortsatt skal satses 

digitalt i kommunen. SU på Vatnestrøm har sett at det varsles en utredning av 

framtidig organisering, struktur og innhold i skole- og barnehagetilbudene, og 

forventer at alle muligheter skal ses på med åpne øyne, slik at man ikke «låser» seg 

til noen få alternativer. 
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Samarbeidsutvalget på Vatnestrøm ser med bekymring på at reduksjon i den 

økonomiske rammen for skolene vil føre til reduksjon i bemanning, og dermed igjen 

vil gå ut over elevene i form av færre ansatte og dårligere oppfølging av elevene. Det 

som investeres i Ivelands barn og unge i dag, vil vi få mange ganger igjen for i 

framtiden. I tillegg er skolene også sterkt berørt av Covid-19, noe som trolig vil 

fortsette langt inn i 2021. En reduksjon i bemanning i tillegg til et høyt fravær i 

bemanningen grunnet Covid-19, vil føre til en ytterligere belastning på ansatte som 

er på jobb. Dette vil igjen kunne påvirke arbeidsmiljø og i neste omgang igjen være 

medvirkende årsak til unødvendige sykemeldinger i personalet.   

 

Sak 07.20 Skolenes trafikksikkerhetsplan ble tatt til orientering. 

  Det ble også orientert om at det pågår en prosess om å etablere hjerte soner rundt  

skolene og barnehagene i kommunen.   

 

Sak 08.20 Eventuelt. 

  Det kom ikke opp noen saker under eventuelt.   

 

Vatnestrøm 10.11.20 

 

 

Ole Kristen Hægeland 


