
                                                                                                

 

       Ivelandskolene 
 

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

PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGENE VED  

VATNESTRØM OG IVELAND SKOLE 

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

FAU Ivelands representanter; Yvonne Engen, Christian Olsen 

Elevrådsrepresentanter; Jesper Vasvik, 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)  

FAU Vatnestrøms representanter; Tina Lunden, Yngvar Bakken (for Camilla Mjåland)  

Skolens representanter; Kristine B. Tveit, Tonje Ø. Håverstad 

Politisk representant; Sig Tove Aasen (vara Bjørg Nygård) 

For kommunen; Ole Kr. Hægeland 

 

Møtested: Iveland skole, personalrommet 

Møtetid: Torsdag 19. mai 2022 kl. 18.00    

 

Forfall:  Jesper Vasvik, Kaja Honnemyr, Kristine B. Tveit, Gro Anette Katerås,  

Heidi M. Øina, Yvonne Engen, Camilla Mjåland (Yngvar Bakken møtte)  

 

Sak 01.22 Sakslista ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 02.22 Godkjenning av protokoll. 

Protokollen ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 03.22 Diverse orienteringer: 

- Brukerundersøkelse ved Vatnestrøm og Iveland skole 

o Rektor gjennomgikk resultater fra elevundersøkelsen, lærerundersøkelsen 

og foreldreundersøkelsen.  

o Det som utpeker seg mest er at elevene selv svarer at de har liten motivasjon 

og at interessen for skolearbeid er lav. 

o Det oppleves et godt samarbeid mellom skole og hjem, fra begge parter. 

o Elever og foresatte føler lærerne følger opp elevene på en god måte og støtte 

og motiverer til videre arbeid.  

o Elever og lærere føler foresatte følger opp og støtter elevene godt 

hjemmefra.     

- Hjertesone  

o Hjertesone er dessverre nok en gang utsatt på grunn av innspill fra AKT om 

at den foreslåtte løsningen ikke var god nok.  

o Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen ser videre etter en løsning alle kan 

synes er god og trygg for elevene.  

o FAU mener at arbeidet med hjertesone har tatt alt for lang tid, og ønsker en 

snarlig løsning på dette.  

o Skolen bes om å undersøke om “innkjøring forbudt”-skiltet kan flyttes ned 

til før gjesteparkeringen for å unngå farlige situasjoner inntil ny rundkjøring 

ved flaggstengene ifm hjertesone etableres.   

 

Sak 04/22 Skoleruta for 2023-2024 og 2024-2025. 

  Skolerutene skal vedtas politisk våren 2022. 

  Vedtak: SU anbefaler å vedta skolerutene som de ligger foreslått. 
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Sak 05/22 Reviderte vedtekter SFO. 

  Vedtektene må revideres etter endringer i SFO-strukturen og ny rammeplan for SFO. 

  Vedtak: SU anbefaler å vedta vedtekter for SFO som de ligger foreslått.  

 

Sak 06/22 Revidert ordensreglement for Iveland skole (ligger vedlagt). 

Ordensreglementet revideres for å korrigere lovhjemler og gjøre mindre  

tilpasninger.  

Vedtak:  

1) Et samlet SU anbefaler å vedta ordensreglementet for Iveland skole som de  

     ligger foreslått. 

2)  Et samlet SU ønsker å stryke tjenesteutvalgets forslag om 2. strekpunkt i  

     §3 om at “det er ikke tillatt med å banne eller bruke annet grovt språkbruk” 

      med begrunnelse av at det i 1. strekpunkt og tjenesteutvalgets forslag om 3. 

      strekpunkt tilstrekkelig framkommer at ord og uttrykk som er krenkende 

      mot andre ikke er tillatt.   

 

Sak 07.22 Eventuelt  

- Administrasjonen bes avklare hvem av de politisk valgte representantene for skolene 

   i Iveland som skal sitte i SU for Iveland skole fra høsten av.  

- FAU Iveland refererte til saker som ble tatt opp på siste FAU-møte og som førte til  

  et skriv som ble sendt Iveland kommune v/ administrasjonen. Brev ligger vedlagt.  

 

 

 

Iveland, 19.05.2022 

Ole Kristen Hægeland 
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Vedlegg: Brev fra FAU på Iveland skole til Iveland kommune  

 

 

 
Rådgiver Iveland skole    Lisa Eiken                                                                                                      10/5 2022 

Politikere i Iveland kommune 

Mangel på skolebøker: 

Skoleåret 2021/2022 har ny læreplan. Dette krever nye lærebøker. På FAU-møte høsten 2021 kom det frem at 

skolen ikke hadde råd til å kjøpe inn nye skolebøker. Via mailkorrespondanse mellom foreldrekontakt i 8. 

klasse og rektor Ole kommer det vi må vente til januar 2022 med nye bøker. Det er nå 26.04.22 og klasser 

mangler fortsatt bøker til tross for purringer fra foreldre. Dette har skapt et uholdbart skoleår for mange 

elever. Mange sitter med uendelig store mengder kopiert ark. Elever som allerede sliter med å holde orden på 

skolesakene sine har fått en enda vanskeligere situasjon. 

Foreldrerepresentanter i FAU er ekstra bekymret for elever med dysleksi. Ved å ikke bruke lærebøker er det 

heller ikke tilrettelagt for elever med dysleksi. Skolehverdagen til disse elevene være veldig vanskelig. 

Tilrettelagt undervisningsmateriell for disse elevene er ikke fult ut på plass. 

Tilbakemelding fra Ole: 

Ole er noe uenig med foreldrene. Han mener det meste er på plass. Han mener at lærerne nå har fått beskjed 

om at de kan bestille inn bøker hvis de trenger dette i undervisningen. Han sier flere lærere velger digitale 

løsninger. Ole bekrefter at det har vært utfordringer med økonomi ift. lærebøker. 

På spørsmål om det i de tilfellene hvor undervisningsmateriell ikke er på plass at f. eks personal kunne ha lest 

inn lydfiler til bøkene svarer Ole nei. Dette er det ikke ressurser til. 

 

FAU og rektor har her helt forskjellig virkelighetsoppfattelse. 

1. På rektor sin oppfordring vil FAU melde saken til politikerne for å få økte ressurser til skolen.  

2. FAU melder også saken til Samarbeidsutvalget. 

 

Hjertesone ved skolen.  

Hjertesone rundt skolen er et trygt område ved skolen hvor av og påstigning av elever som blir kjørt i private 

biler av foreldrene foregår. Dette skulle ha vært på plass i 2019. FAU har etterspurt dette flere ganger. 

Foreldre gir tilbakemelding på at det blir observert flere farlige situasjoner hvor vi har hatt nestenulykker. 

Etter at det ble ombygd rundt av/påstigningsplassen for noen år tilbake har dette vært et tilbakevendende 

tema. Det blir gitt uttrykk for at det tidligere var tryggere når foreldrene kunne kjøre i «rundkjøring». 

Tilbakemelding fra Ole:  

Ole bekrefter at situasjonen pr. i dag ikke er tilfredsstillende. Ole beklager at dette har tatt tid. Ole forteller at 

skolen har jobbet med flere løsninger, men at de ikke har kommet frem til noen god løsning enda som er trygg 

og akseptabel både for skolen og AKT. De vil fortsette å jobbe med dette, men det er vanskelig å finne en god 

løsning som ikke koster mye penger. 

Foreløpig løsning:  

1. Skolen skal stille med vakt/personal på stedet fra 08.30-08.45 + ved skoleslutt. Denne løsningen må foregå 

inntil en trygg hjertesone er på plass. 
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2. FAU skal skrive brev til Enhetsleder Drift og Utvikling Egil Mølland ang. denne saken for å få litt fortgang i 

dette. Dette gjør vi etter oppfordring fra Ole. 

FAU har vært i kontakt med Mølland som svarer at det er jobbet med flere løsninger for hjertesone, men til nå 

ikke har kommet til en løsning. Det jobbes med å komme til en enighet med akt og setesdalsbilruter. Det er 

ikke etterspurt midler for å få hjertesone.  

Det er heller ikke observert noen vakter nede ved gjesteparkering ved skolestart/slutt som Ole sa de skulle 

stille med på sist FAU møte. 

Vikarer: 

FAU har fått inn mange klager på bruk av ukvalifiserte vikarer. Det har vært et krevende år med tanke på 

behov for mye vikarer dette skoleåret.  Flere klasser har hatt mye fravær av lærere. Mye vikarer er brukt – de 

aller fleste vikarer ukvalifisert. Dette ut ført til dårligere læresituasjoner for elevene.  

Tilbakemelding fra Ole: 

Det har vært vanskelig å få vikarer. 

Det har vært spesielt vanskelig mtp. Koronasituasjonen som har ført til høyt fravær blant ansatte. 

Hadde utlysning før jul. Fikk inn 12 henvendelser, ingen av disse var praktiserende lærere pr. i dag. Mange 

andre yrkesgrupper søkte.  

Skolen ønsker kvalifiserte vikarer. 

Skolen har et budsjett å forholde seg til. De har det trangt økonomisk 

FAU mener politikere må holde høyt fokus på skoleutdanning og budsjettere deretter. 

Sett i sin helhet så har skoleåret 21/22 vært veldig tøft for elevene. Med manglende lærerbøker og 

ukvalifiserte vikarer. 

 

Tilbakemeldinger fra foreldrekontakter i FAU:  

1. Ønske om at det ansettes faste vikarer. Eks. ansette 2 lærere i 100% stilling. Disse stillingene fylles med 50% 

fast jobb, siste 50% er de i en «Vikarpool» som kan benyttes der hvor de trengs. På denne måten ville man 

vært sikret kvalifisert personal som allerede kjenner skolen og elvene. 

2. Ønske om at skoleadministrasjonen går inn som vikar når det ikke kan skaffes kvalifisert personal. Dette 

signalet vil være synlig ift. at skolen ønsker et høyt nivå på undervisningen. I tillegg vil det også bli synlig der 

hvor rektor må undervise istedenfor å gå på møter – en synlig ting vil ofte raskere gi resultat. 

3. Ønske om at skoleadministrasjonen krever økning i skolebudsjettet. 

4. FAU orienterer politikerne om situasjonen 

 

Christian Olsen  

FAU Iveland 

 

 


