
                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
 

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

PROTOKOLL FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED IVELAND SKOLE 

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

Yvonne Engen, FAU 

Christian Olsen, FAU 

Elevrådsrepresentanter; William Mitander, Jesper Vasvik 

Skolens representanter; Heidi Margrethe Øina, Gro Anette Katerås, Margrethe O. Hildebrandt 

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 6.desember 2021 kl. 17.00.      

Forfall:  Margrethe Hildebrandt, Gro Anette Katerås, William Mitander, Jesper Vasvik, Yvonne 

Engen, Kaja Honnemyr/Lize van den Burg 

Vara:  Torkel Eieland for elevrådet 

 

 

Sak 18/21    Innkalling godkjent 

 

Sak 19/21   Protokoll godkjent.   

 

Sak 20/21 Framtidig skolestruktur i Iveland kommune. 

  Samarbeidsutvalget ønsker å sende innspill til skolestruktursaken. 

Samarbeidsutvalgets sekretær gis myndighet til å sende inn følgende innspill til 

kommunen:  

   

Samarbeidsutvalget på Iveland skole er enstemmig enige om at den beste løsningen 

for framtidig skolestruktur er å samle 1.-10. trinn på Iveland skole.  

 

De ulike representantene kom med følgende innspill til saken fra sine utvalg: 

 

Elevrådet: ved avstemning i elevrådet ble det flertall for å samle 1.-10. trinn på Iveland 

skole. De fleste klassene ønsker å samle alle trinnene på Iveland skole. 6. trinn og 9. 

trinn ønsker egen ungdomsskole, mens 7. klasse er delt. Elevrådet sender også eget 

innspill til saken. 

 

Skolens personale: majoriteten ønsker å samle 1.-10. trinn på Iveland skole. Det er 

ingen som ønsker å ha egen ungdomsskole på Vatnestrøm. For i imøtekomme en 

framtidsrettet ungdomsskole, bør det på sikt bygges ut noe.  

 

FAU: det store flertallet ønsker å samle 1.-10. trinn på Iveland skole. En 

spørreundersøkelse viser at 80 % ønsker dette. FAU sender også egent innspill til 

saken.  

 

Andre tilsatte: ønsker å samle 1.-10. trinn på Iveland skole. De frykter at det kan bli noe 

trangt på barnetrinnet, og tenker at det er behov for utbygging i framtiden.  
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Felles argumenter fra SU for å samle 1.-10. trinn: 

 

- Samle pedagogisk kompetanse på ett sted 

o Utnytte kompetanse på kryss av alle trinn 

o Større kompetansemiljø for ansatte 

o Benytte vikarer/ressurser på tvers av alle trinn 

o Grupper/undervisning kan blandes på tvers av mellomtrinn og ungdomstrinn  

o Ved å samle alt pedagogisk materiell på ett sted, vil flere elever og ansatte 

til en hver tid kunne benytte alt pedagogisk materiell som finnes for skolene.   

 

- Reisevei 

o Det vil samfunnsøkonomisk være den beste løsningen å samle flest elever 

på Iveland skole. Det generer minst skoleskyss. 

o Færre elever bruker mindre del av fritiden på reisevei ved å samle elevene 

på 1.-10. trinn på Iveland.  

 

- Læringsmiljø 

o Ved å samle 1.-10. på en skole, vil man fortsatt kunne være i et skolemiljø 

sammen med elever på 7. om man går i 8. og motsatt. Flere elever/venner å 

velge i.  

o Ved å samle ungdomstrinn sammen med barneskolen, vil man kunne utnytte 

at ungdomsskoleelever ofte kan være gode forbilder for de yngre elevene.  

 

- Helsetjenester/skolehelsetjenester 

o Kommunens helsetjenester er samlet på Birketveit, både helsestasjon, 

legekontor og tannhelsetjenesten. Ved å samle elevene på Birketveit, kan 

elevene gå til helsetjenester uten at foreldre må ta fri fra jobb for å 

kjøre/hente dem.  

 

- Ledelse 

o Ved å samle alle elevene på en skole, vil hele skolens ledelse alltid være til 

stede der elevene befinner seg.   

 

- Økonomi 

o Å samle 1.-10. trinn vil være det mest kostnadsbesparende alternativet. 

Sparte midler på å samle elevene på ett sted, kan da i stedet for brukes til å 

styrke kompetansen rundt elevene.  

 

 

   

 

 

Iveland, 06.12.2021 

Ole Kristen Hægeland 


