
MØTEREFERAT
Møtet gjelder: Brukerråd
Dato og tid: 04.11.20, kl 17.00-18.30
Sted: Ila skole, personalrom
Deltakere: Ingvild Gran, Øyvind Pedersen, Hedda Vormeland, Hilde Handegard, Hege

Forsbak, elevrådstyret v/Guro, Alma, Helle, Kristine Brænne, Ulrich
Winther-Hansen, Trude Mathiesen

Referent: Trude
Forfall: Hedda Vormeland

Saksnr. Sak Ansvarlig
Møteinnkalling er godkjent Ingvild

1-20/21 Elevrådsstyret
- Presentasjon av nytt elevrådsstyre: Guro, Alma, Helle (vara

for Mathias).
- Forslag til felles aktiviteter for hele skolen for å styrke

fellesskapet i koronatida:
- fargedag én gang pr mnd
- felles månedens sang
- felles månedens aktivitet
- fellessamling med videoinnslag fra hvert trinn innspill ang

- TV-aksjonen: Avtalt løype rundt skolen der elevene springer
til inntekt for aksjonen. Hovedfokus er fellesaktiviteten.

- Nye skoleregler, utsettes.
- Sparkesykkelstativ, ingen avklaring.

Elevrådsstyret
Kristine

2-20/21 Saker fra FAU
- Utbedring ved undergangen under Byåsveien fra

Steinberget. Holdes åpen i anleggsperioden
- Refleksvester til 1. trinn. Ulrich melder Øyvind hvor mange

skolen har liggende.
- FAU har bevilget penger til skolebiblioteket
- Fjorårets 7. trinnet gir overskudd etter innsamling til Street

Light.

Øyvind

3-20/21 Saker fra skolen
- Skolen på gult nivå: 2.-4. trinn stiller opp i skolegården om

morgenen. 5.-7. trinn stiller opp i Ilaparken. 1. trinn går rett
inn når de kommer. Fortsatt inndelte soner ute der elevene
kan være i friminuttene. Kohorter på ca 30 elever. To og to
kohorter kan samarbeide; det betyr at de kan være ute
sammen i pausene og ha uteskole sammen.

- Tilsyn miljørettet helsevern gjennomføres av kommunen i

Trude
Ulrich
Hege
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januar 2021. I den forbindelse er det foretatt en risiko og
sikkerhetsvurdering på skolen ut fra Forskrift for miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. Gjennomgang av skolens
beredskapsplaner.

- Nasjonale prøver, resultater og oppfølging.
- Økonomisk status. Det er en anstrengt økonomisk situasjon

ved skolen. Få barn i mottak og flere inntrekk på budsjettet,
har ført til et merforbruk.

- Mottaksskolens framtid. Organisering av
mottaksskoletilbudet er oppe til kommunal vurdering . Pr i
dag er det fem mottaksskoler på barnetrinnet. Pga stadig
færre nyankomne barn sliter mottaksskolene økonomisk.
Skolen ønsker innspill fra FAU: Styrker og svakheter ved
mottaksskolen på Ila.

- Politisk sak: Skolekapasitet i midtbyen. Ulike løsninger
diskuteres på politisk plan.

- Inntekt ved salg av krus ifm skolens 250-årsjubileum, går til
FAU.

Eventuelt
Godkjent Grønt flagg. Fokusområde: Kildesortering.

05.11.20
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