
                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
 

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

PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET VED IVELAND SKOLE 

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

Yvonne Engen, FAU 

Christian Olsen, FAU 

Elevrådsrepresentanter; leder + et medlem 

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 8.november 2021 kl. 19.30.  

Forfall: Yvonne Engen, Kaja Honnemyr/Lize van den Burg, William Mitander, Jesper Vasvik      

 

 

Sak 5/21    Innkalling ble godkjent.  

 

Sak 6/21   Godkjenning av protokoll.   

  Protokoll fra forrige møte ble automatisk godkjent uten at det kom innsigelser  

innen 10 dager etter at den ble sendt ut til medlemmene i SU. 

 

Sak 7/21 Konstituering av SU for 2021/2021.  

Christian Olsen velges som leder, Gro Anette Katerås nestleder. Rektor er sekretær. 

 

Sak 8/21 Valg av skolemiljøutvalg for 2020/2021. 

Vedtak: SU trekker ut en representant fra skolen, Heidi Margete Øina, og en fra andre 

tilsatte, Siv Tveite.   

 

Sak 9/21 Vedtekter for samarbeidsutvalgene i kommunen. 

  Vedtak: SU tar vedtektene til orientering.  

 

Sak 10/21   Budsjett 2022.  

Vedtak: SU tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2022 til orientering, med en 

kommentar om at skolens behov ser ut til å være ivaretatt, og at SU igjen påpeker at det 

blir veldig kort tidsfrist for utvalget til å behandle rådmannens budsjettforslag fra det 

blir offentlig til de politiske partiene begynner sine gruppemøter og arbeidet med neste 

års budsjett.   

 

Sak 11/21    Ordensregler. 

  Vedtak: ordensreglementet godkjennes, med følgende presisjoner; 

- Punkt 4; tilføre «med unntak av i undervisningssituasjoner» 

- Punkt 7; tilføre «og energidrikker»  

- Punkt 9 c; korrigere klokkeslett for matfriminutt 

Korrigert ordensreglement ligger vedlagt til orientering.  

 

Sak 12/21  Orientering om nasjonale prøver og grunnskolepoeng ungdomstrinnet. 

  Vedtak: SU tar informasjonen om grunnskolepoeng til orientering. 

Det blir en ny orientering om nasjonale prøver når resultatene er endelige og 

sammenlignbare  

 

 

 



                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
 

 

 

Sak 13/21    Kostpenger SFO. 

  SU har fått delegert myndighet til på fastsette kostpris på SFO, som for tiden er kr. 20,-. 

  Vedtak: Det foreslås ikke noen endring av kostprisen for SFO.   

 

Sak 14/21    Skolene i Ivelands trafikksikkerhetsplan 

Vedtak: SU tar planen til orientering. Oppstart av hjertesoner utsettes til  

våren 2022. 

 

Sak 15/21 Orienteringssaker fra rektor 

- Oppfølgingsordningen 

- Menneskemøteakademiet 

 

Sak 16/21 Referatsaker fra FAU 

- Skolebøker/lisenser; FAU har vært i dialog med skolen ang. innkjøp av bøker ifm 

nye læreplaner og digitale verktøy for elever som har behov for det. 

- Klassekasse; FAU har vedtatt regler for bruk av klassekasse for klassene. Reglene 

ligger vedlagt og er gjeldende fra skoleåret 21/22.  

- Fordeling av dugnad; FAU har vedtatt fordeling av dugnadsoppgaver mellom 

trinnene på ungdomsskolen. Fordelingen gjelder fra skoleåret 21/22. og er som 

følger: 

o 8.trinn – førjulsmoro og 17. mai 

o 9.trinn – Voss-dugnad 

o 10.trinn – Flaskeinnsamling  

 

SU støtter FAUs vedtak om klassekasse og fordeling av dugnad.  

 

- FAU gir tilbakemelding om at de synes det ble for kort frist til å komme med 

innspill på innholdet i utredningen av skolestrukturen.    

 

Sak 17/21 Eventuelt. 

  Det var ingen saker under eventuelt 

 

 

 

Iveland, 09.11.2021 

Ole Kristen Hægeland 

 

 

Vedlegg: 

- Ordensreglement for Iveland skole, revidert 08.11.21 

- Regler for klassekasse, vedtatt av FAU 14.10.21  
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ORDENSREGLER VED IVELAND SKOLE 
 
1 Være snille og hensynsfulle med hverandre, slik at alle kan trives på skolen og skoleveien. 

Krenkelser og systematisk erting over tid (mobbing) har nulltoleranse, også på internett og 

mobil. 

 

2 Farlig lek/aktivitet, som for eksempel å være på taket, klatre i fjellet ved skolen og grusbanen, 

slå med pinner, kaste gjenstander/ snø og lekeslåssing er ikke tillatt. Snøballkasting på blink på 

avtalt område er tillatt.        

                

3 Vis hensyn ved å møte presis og forberedt til timene. Følg beskjeder fra de voksne. Gi beskjed 

til skolen ved fravær 

 

4 Mobiltelefon skal ikke ses eller høres i timene, med unntak av i undervisningssituasjoner. 

            Barnetrinnet: Telefonen skal ikke brukes i skoletiden, og kan samles inn av ansatte ved behov. 

Ungdomstrinnet: Telefonen samles inn før første time hver dag, og leveres ut igjen etter siste 

time. Telefonene oppbevares forsvarlig innelåst i skolens administrasjon.  

            Musikk som skal brukes i klasserommet skal avtales med lærer. 

 Bruk av smartklokker kan begrenses av skolen.  

 

5 Ta godt vare på skolens utstyr og hverandres eiendeler. 

 

6 Oppbevaring og/eller bruk av tobakksvarer og rusmidler er forbudt. 

 

7        Godterier, chips eller brus/energidrikker på skolens område er ikke lov uten etter avtale med 

skolen.    

                                       

8 Sykling og mopedkjøring på skolens område i skoletida er forbudt. Egen sparkesykkel og 

rullebrett kan benyttes, men hjelm skal brukes til slike leker. 

 

9 Skoleområdet er avgrenset slik: 

 a) Småskoletrinnet kan oppholde seg helt ned til bussoppstillingsplassen.                   

b) Mellomtrinnet kan gå helt ned til riksveien, og gå så langt at de ser skolen og    

         hører ringeklokkene.     

 c) Ungdomstrinnet kan gå så langt at de kan se skolen.  I matfriminuttet 11.15-11.40 kan  

    ungdomsskolens elever gå på butikken etter avtalt plan. 

 

10 Elever kan ikke, uten etter avtale med lærer: 

 - oppholde seg ved/i kommunehuset 

 - gå på isen eller bade 

 - gå på kirkegården 

 

 

 

Revidert 08.11.21 
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REGLER FOR «KLASSEKASSEN» 

Gratisprinsippet vil til enhver tid være gjeldende: 

Grunnskoleloven § 2-15. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring: 

«Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller 

foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, 

transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæring.»  

 

Foreldrene bestemmer om de ønsker å lage en klassekasse for klassen.  

Evt. bør det velges en kasserer som oppretter en egen konto for klassekassen. Det bør kunne innbetales via 

Vipps?  

1. Kasserer velges blant foreldrene. Det bør være samme kasserer i alle skoleårene. Lærer skal ikke ha 

ansvar for klassekassen. 

2. Innbetalinger til klassekassen skal ikke øremerkes enkeltelever, men inngå i en felles pott for alle 

elevene. 

3. Hvis elever slutter i klassen, vil innbetalte midler forbli i klassekassen. Elever som kommer tilflyttende, 

skal ta del i felleskassen på lik linje med de andre elevene. 

4. Det er ikke lov å kreve innbetaling til klassekassa, men det forventes at alle elever og foreldre bidrar 

på innsamling, dugnad osv. 

5. Midler i kassekassa skal brukes til formål som kommer elevene i klassen til gode. Det kan f. eks være:  

a. Sosiale tiltak 

b. Servering på juleavslutning, sommeravslutning, elevkvelder og turer. 

c. Oppmerksomhet til kontaktlærer ved sommeravslutning. 

d. Klassetur 10. klasse. 

6. Dersom det er midler igjen i klassekassen når elevene er ferdig i 10. klasse kan overskuddet 

disponeres på følgende måte: 

a. Kos og hygge for klassen en av de siste skoledagene. 

b. Deles lik ut til elevene som lommepenger på 10. klasseturen. 

7. Lærerne kan formidle behov fra klassen til klassekontaktene dersom det er noe elevene ønsker å få 

gjennomført ved bruk av midler fra klassekassen. 
 

LOMMEPENGEDUGNAD 

Når vi har fått nok innsamlede penger til å dekke 10. klasseturen, sosiale sammenkomster og gave til lærer 

osv. da er det mulighet for lommepengedugnad. Når det gjelder lommepengedugnad er det kun de som 

bidrar som får utbetalt. Her vil det bli ført nøyaktig regnskap over salg/oppmøte på dugnad osv. Det må 

komme klart frem når vi går over til lommepengedugnad. Klassekassen og lommepengedugnadspengene 

oppbevares på samme konto. 

 

• Ang konto til innsamlede dugnadspenger, så er det et alternativ til at en foresatt oppretter en konto, 

at skolen oppretter en organisasjon i Brønnøysundregisteret, slik at det kan opprettes konto på 

organisasjonen. 

 

Vedtatt av FAU 14.10.21, gjeldende fra skoleåret 21/22 


