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SAKSLISTE 

 

Sak 26/2020 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

Sak 27/2020 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Sakslista godkjennes. 

 

Sak 28/2020 Godkjenning av referat fra 27.05.2020 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

Sak 29/2020 Skolen forteller: Oppstart skoleåret 2020 

Informasjon fra rektor vedr. skolestart 2020. 

• Skolen har startet opp, og driftes fremdeles på gult smittevernnivå som følge av Korona. Planen 

fra perioden før sommeren følges fremdeles. Komprimert dag for alle.  

• Rolig, fin oppstart. Lite konflikter.  

• Elevene får alle fag de skal i henhold til fag- og timefordeling. Det er kuttet i pausetid for å få til 

dette. Ved behov oppfordres foreldre til å kontakte skolen for avklaringer knyttet til dette. 

• Ansatte gjør alt de kan for å gi et godt tilbud i en spesiell tid. Alle gir litt ekstra, og er flinke til å 

bidra på tross av stadig nye utfordringer/endringer knyttet til smittevern. 

• Det legges fremdeles opp til at alle kan ha mye uteskole. Dette er ikke et pålegg fra ledelsen, 

men en oppfordring. Lærers pedagogiske vurdering ligger til enhver tid til grunn for hvor og 

hvordan undervisningen skal foregå. 

• En del elever som vanligvis strever med lange skoledager synes å profitere på alternative 

opplæringsmetoder som for eksempel uteskole. 

• Det er mer fravær i personalet. Dette skyldes i hovedsak restriksjoner knyttet til smitteregler. 

Fraværet dekkes opp av ansatte på de ulike trinnene. Ikke påfallende økning i elevfraværet. 

• Skolen har hatt en klasse i karantene i seks skoledager grunnet smitte. De to andre klassene på 

trinnet var i karantene den første dagen av denne perioden, grunnet behov for å finne 

nærkontakter.  



• 4. trinn vil få tilbud om svømming. Det er ikke kapasitet til mer, da svømmehallen også brukes 

av andre skoler. 

 

 

Sak 30/2020 Diverse informasjon 

Høring – Tilpasning av ressursfordelingsmodell for grunnskoler til lærernorm. 

• Skolen støtter alternativ 4 i høringsutkastet. Ledelsen avgir høringsuttalelse. 

 

Arbeidet med implementering av ny læreplan 

• På tross av at koronasituasjonen våren 2020 satte en midlertidig stopp for implementering er 

arbeidet med ny læreplan godt i rute. Arbeidet ble gjenopptatt før skolestart, og det arbeides i 

fellestid og på team med læreplanen. 

 

Økonomi 

• Både skole og AKS har fremdeles et større merforbruk. Det vil i liten grad være mulig å få til 

innstrammingstiltak grunnet koronasituasjonen. Antallet ansatte må opprettholdes for å kunne 

drive forsvarlig i henhold til smittevern. Det er også økt behov for renhold, noe som utgjør en 

betydelig kostnad. Manglende utleie fører også til svikt i leieinntekter. Skolen fører økte utgifter 

til koronatiltak særskilt for å synliggjøre kostnaden. Det er fremdeles usikkert om disse utgiftene 

vil refunderes. 

 

FAU 

• Gjennomfører stort sett digitale møter. I tillegg til styret er det opprettet en styringsgruppe for 

FAU bestående av en representant fra hvert trinn. Det arbeides med å finne gode 

informasjonskanaler. Det arbeides med prosjekt "Hjertesone", noe som innebærer bedre 

trafikksikring rundt skolen.  

 

Sak 31/2020 Eventuelt 

• Elevtallsprognosen for neste år viser pr. i dag at det er 88 nye førsteklassinger høsten 2021. 

Skolen vil se på nåværende kapasitet for å kunne romme dette tallet. Det gjøres oppmerksom på 

at elevtallet varierer, og at dette tallet kan endre seg i forbindelse med innskriving i desember. 

Det er på nåværende tidspunkt ikke behov for paviljong neste skoleår. Ledelsen følger 

utviklingen nøye, og orienterer fortløpende dersom endringer oppstår.  

   

  

 

 

 

 

 

  


