
                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
 

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

PROTOKOLL FRA MØTE I 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: Zoom 

Møtetid: Tirsdag 16. februar 2021kl. 17.30.      

 

Forfall: Siv Tveite, Sebastian Sendsen, William Mitander. Alle tre hadde på forhånd meldt inn innspill 

til sekretær. 

 

 

 

 

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 en del tilbakemeldinger fra foreldre, hvor 2 alternativer skiller seg ut. Det alternativet 

flest tenker vil være mest positivt er å samle alle elvene på Iveland skole (alt.4), foran å samle 

ungdomsskolen på Vatnestrøm (alt.3). Det er ikke ønskelig å samle 1.-4. på Vatnestrøm (alt.1).  

 

Ansatte på skolene tenker at alternativ 2, med å samle 5.-7. trinn på Vatnestrøm, vil være den beste 

løsningen hvis begge skolene skal brukes. Rent pedagogisk og praktisk ser ansatte på skolene på 

løsningen med å samle alle på Iveland skole som den beste, men ser at det også vil gi noen 

utfordringer ift tilstrekkelig med store nok klasserom og grupperom. Å «splitte» personalet på to 

skoler vil gi skolen mindre fleksibilitet og handlingsrom ift god organisering og bruke av 

personalressurser.   

 

Andre ansatte (renholdere) ønsker primært at Vatnestrøm skole bør benyttes, for å få avlastning på 

arealbehovet på Iveland skole. De opplever nå at det er trangt på Iveland skole.  

 

Elevrådsrepresentantene synes den beste løsningen vil være å samle alle elevene på Iveland skole. De 

synes det hadde vært fint med en egen ungdomsskole på Vatnestrøm, men tror gymsalen der blir for 

liten ift behovene en ungdomsskole har. 
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SU er enige i at kostnader, som f.eks ombygging av lokaler, som følge av en endret skolestruktur ikke 

må føre til et dårligere totaltilbud for elevene i Iveland. Men det kan vise seg at det uavhengig av 

alternativ som velges kan føre til kostnader fordi det må gjøres noe med bygningsmassen som velges. 

Det er også enighet om at det trolig vil være en fordel og faglig styrke for eksterne tjenester som 

skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten, PPT og barnevernstjenesten hvis alle elevene blir lokalisert på 

en skole framfor på to.  

 

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

valg av framtidig skolestruktur i kommunen.  

 

 

Iveland, 16.02.2021 

 

Ole Kristen Hægeland       Christian Olsen 

Sekretær         Leder 


