
                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
 

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

PROTOKOLL FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED IVELAND SKOLE 

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

Eirin Thomassen, FAU 

Christian Olsen, FAU 

Elevrådsrepresentanter; Sebastian C. Svendsen, William Mitander 

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 9.november 2020 kl. 19.30.      

 

Forfall: Siv Tveite, Heidi Margrethe Øina, William Mitander, Sebastian C. Svendsen 

Det møtte ingen vara. Det møtte dermed bare 5 av 9 medlemmer, og SU var ikke beslutningsdyktig 

 

Møtet ble avholdt digitalt på Zoom 

 

 

 

Sak 1/20    Innkalling ble godkjent uten merknader.  

 

Sak 2/20   Protokoll fra forrige møte ble godkjent uten merknader.  

 

Sak 3/20 Samarbeidsutvalget for 2020/2021 ble konstituert med Christian Olsen som leder, Gro  

Anette Katerås som nestleder og Ole Kr. Hægeland som sekretær.  

 

Sak 4/20 Skolemiljøutvalg for 2020/2021 ble valgt ved at SU trekker ut en representant fra  

undervisningspersonalet og representanten fra andre tilsatte. Da har foreldre og elever 

flertall i utvalget.    

 

Sak 5/20 Vedtektene for samarbeidsutvalgene i kommunen ble tatt til orientering.  

 

Sak 6/20 Orienteringssaker fra elevrådet.    

  Det var ingen saker fra elevrådet.  

 

Sak 7/20   Rådmannens forslag til budsjett 2021 ble drøftet, og SU har følgende innspill:  

 

  Samarbeidsutvalget ved Iveland skole ser at det blir trange økonomiske tider for  

Iveland kommune framover, og at dette også vil berøre skolene. SU oppfatter det 

likevel positivt ar rådmannen i sin innledning setter fokus på levekårsutfordringer og 

betydningen av dette: «levekårsutfordringer krever ressurser, og disse må rettes 

mot utvikling av gode levekår for barn, ungdom og voksne. Oppvekst er et 

satsingsområde som videreføres, fordi man ser positiv utvikling». Utviklingen av 

digital utvikling nevnes også som en viktig satsing, noe ikke minst skolene har stort 

behov for og utbytte av. Videre stille samarbeidsutvalget seg positivt til at det etter 

som SU oppfatter legges opp til en utredning av skole- og barnehagestrukturen, for å 

se i dybden på hvilke muligheter som finnes for organisering og tilbud. Dette kan gi 

en positiv effekt både økonomisk og pedagogisk.  
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Med rådmannens innledning om betydningen for at levekårsutfordringer krever 

ressurser og at oppvekst skal være et satsingsområde som bakgrunn, er SU bekymret 

for forslaget om kutt i de økonomiske rammene for skolene. SU stiller spørsmål ved 

om skolene vil klare å opprettholde det samme gode nivået og den samme gode 

kvaliteten i et krevende og ytterst variert arbeidet med og for barn og unge i Iveland 

ved en reduksjon den økonomiske ramma. Redusert økonomisk ramme betyr redusert 

bemanning, som igjen vil føre til færre voksne og dårligere oppfølging av den enkelte 

elev, og høyst sannsynlig aller mest for de meste sårbare elevene. Samtidig har siste 

foreldreundersøkelse vist at skolen er inne i en noe utfordrende periode i forhold til 

skolemiljø og oppfølging, og en reduksjon i bemanning vil kunne forverre 

situasjonen ytterligere. Skolen må også ved en grundig gjennomgang se om det 

eventuelt kan spares penger på andre måter enn å redusere bemanningen.  

  

  Samarbeidsutvalget drøftet videre om «mopedlappen» fortsatt bør være et  

gratistilbud til ungdommen på Iveland? Mopedlivet kan oppleves som en del av 

identiteten for ungdommene i Iveland, og at alle får mulighet for å få den gratis vil 

kunne være sosialt utjevnende og bidra til at alle ungdommene faktisk får en 

opplæring før de blir trafikanter. Vil man kunne risikere at mange kjører moped uten 

opplæring og uten «lappen» hvis denne faller bort? Samtidig mener SU at man må 

ha med i betraktningen at busstilbudet til/fra Iveland er tilnærmet lik null, eller null, 

og at et tilbud til alle om å få mopedsertifikatet gratis dermed også vil gi noen 

muligheter til å forflytte seg rundt i og utenfor kommunens grenser.  

 

Sak 8/20    Ordensreglene for skolen. 

  Siden SU ikke var beslutningsdyktige, ble ikke godkjenning av ordensreglene tatt opp. 

  Saken utsettes til neste møte i SU.  

   

Sak 9/20  Orientering om nasjonale prøver og grunnskolepoeng ungdomstrinnet. 

  Rektor orienterte kort om resultater fra Nasjonale prøver og grunnskolepoeng for  

avgangselevene de siste 5 årene.  

 

Sak 10/20    Kostpenger SFO. 

  Siden SU ikke var beslutningsdyktige, ble ikke saken om kostpenger tatt opp.  

Saken utsettes til neste møte i SU. 

 

Sak 11/20    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.   

Det kom inn et innspill fra SU om at skolens uteområde på fritiden ofte blir brukt til 

«råneplass» eller som «startgrop» for å få god fart ned bakken fra skolen og ut mot FV 

291. Kan det være mulig å sperre av oppkjørselen til skolegården?  

Rektor sender innspillet videre til trafikksikkerhetsutvalget.  

 

Sak 12/20 Eventuelt. 

  Det kom ikke opp noen eventueltsaker.  

 

 

 

Iveland, 10.11.2020 

Ole Kristen Hægeland 


