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PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET PÅ VATNESTRØM 
 

Møtested: Zoom 

Møtetid: Tirsdag 16. februar 2021kl. 17.00.      

Forfall: ingen 

 

 

Sak 1/21    Invitasjon om å komme med innspill til utredning av framtidig skolestruktur i 

Iveland kommune. 

 

Samarbeidsutvalget drøftet innspill til utredningen. Der er enighet om at det er vanskelige valg som 

skal tas av politikerne. SU synes det er vanskelig å gi konkret anbefaling om det ene eller det andre 

alternativet, siden SU opplever at det er både fordeler og ulemper ved alle alternativene, og ingen 

skiller seg særlig positivt ut. Ulike medlemmer i SU har noe ulike innfallsvinkler ut fra hvem de 

representerer. Su velger å sende protokollen fra møtet i sin helhet som innspill til utredningen. 

 

 

SU’s vurderinger av utredningen: 

 

FAU har fått mange innspill av nesten 90 % av foreldrene. De fleste ønsker alternativ 3 med 

ungdomsskole på Vatnestrøm, med alternativ 2 (5.-7. trinn på Vatnestrøm) som det nest beste 

alternativet. Det kom også inn innspill om at man kanskje kan vurdere SFO på Vatnestrøm. 

Det er ingen som ønsker å samle alle elevene kun på Iveland skole. 

 

Et samlet SU tenker at det er positivt hvis alle elevene i kommunen nå samles i en klasse. Ved å bruke 

Vatnestrøm skole vil det både være med på å opprettholde aktivitet i bygda, og det vil gi økt 

fleksibilitet og kapasitet ved bruk av klasserom/spesialrom/grupperom på Iveland skole. Å etablere en 

ungdomsskole på Vatnestrøm kan være et godt alternativ.  

 

SU synes videre det er viktig at det fortsatt er fokus på Vatnestrøm som lokalsamfunn, og at det legges 

til rette for at man får et oppveksttilbud på Vatnestrøm også. Det er kanskje viktigere å opprettholde 

barnehage enn skole på Vatnestrøm.  

 

Samarbeidsutvalget på Iveland skole ønsker administrasjonen og politikere lykke til med et vanskelig 

valg av framtidig skolestruktur i kommunen. 

 

Vatnestrøm 16.02.21 

 

Ole Kristen Hægeland      Camilla E. Mjåland 

Sekretær        Leder 


