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MØTEREFERAT

Møtet gjelder: Brukerråd
Dato og tid: Mandag 10.01.22   kl. 18.00 - 20.00
Sted: Personalrom Solbakken skole
Til stede: Kari Busch rektor, FAU- leder Børge Holen, Brukerrådsleder Ingvill Aune

Forfall: Elever i elevråd, Elevrådslærer Toril Dølvik Johansen
Referent: Kari Busch
Kopi til: Alle

Sak 01 / 22 :  Referat fra møte 01.11.22

Referatet ble funnet i orden, uten bemerkninger.

Sak 02 / 22 : Info- saker ved rektor

Resultatet fra Nasjonale prøver på 5. trinn for skoleåret 2021/22 foreligger.
Det er ikke å legge skjul på at 5. trinn hadde svært gode resultater på prøvene.

Det er andre gangen Solbakke skole er blant de beste skolene i landet i engelsk. I tillegg var
det svært gode resultater i matematikk.

Rektor går for tiden på kompetanseprogrammet «Vold i nære relasjoner». Dette for å få mer
kompetanse i et tema som er blitt mer viktig de siste årene i skolen.
Gjennom kollega-læring vil tema bli tatt videre til personalet.

Etter jul har lærerpersonalet startet opp med tema to i fagfornyelsen:

Demokrati og medborgerskap.
Opplæringen foregår i fellestiden på skolen, på sammen måte som tema 1. Helse og
Livsmestring. Et tema som ble gjennomgått i fjor høst.

Denne gangen er det lærer i personalet, Christina Aarønes, som har erfaring fra Oslo- skolen,
som skal ta deler av opplæringen. Vi gleder oss.

For tiden holder rektor på med medarbeidersamtaler, og er kommet halvveis.

Det er tid for vernerunde, sammen med vaktmester, verneombud og elevrådssleder. Dette
arbeidet skal være ferdig i midten av februar.

Det er lite fravær i personalet, tallene for økonomi er grønne, og trivsel i personalet og blant
elevene synes å være høy.
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Sak 03/ 22 : Evaluering av kulturkvelden 09.12.21

Det ble gjennomført en fysisk kulturkveld i kohorter, og både foreldre og elevene var svært
godt fornøyd med det.

Representantene i brukerråd syntes kvelden ble gjennomført helt forsvarlig, og etter
kommunens smittevernsregler.

Alle tok med sin egen mat, og holdt seg til sin kohort.

De fleste fikk se forestilling av egne barn i gymsalen, ledet i kohorter fram og tilbake fra
trinnets hjemmeområde.

Det var i hele tatt svært viktig for elevene at de fikk vise seg fram for foreldrene.

Sak 04 / 22 : Saker fra FAU

FAU har tatt opp svømmetilbudet ved skolen, etter forespørsel fra naboskolene.

Det har vært misnøye ved en del skoler, da svømmeundervisningen ikke har blitt gjennomført
for alle elevene p.g.a. pandemien.

Solbakken skole har ikke hatt dette problemet, da vi er så liten skole, og har så få elever på
trinnene som tilbys svømmeundervisning.

Sak 05/ 22 : Saker fra elevråd

Elevene er ikke med i brukerråd for tiden p.g.a. smittesituasjonen i kommunen.
Vi avventer endringer etter 15. januar.

Elevråd holdes som vanlig i skoletiden, men med tydelig avstand mellom kohortene.

Sak 06/ 22: Ny leieavtale for Schivevollen.

Rektor la fram forslag fra Haukaas Statsallmenning om forslag til ny leieavtale for
Schivevollen. Den gamle avtalen gikk ut i fjor.

Det nye i kontrakten er at Styret i Haukaas Statsallmenning nå foreslår en symbolsk leie for
tilgang til stedet. Leien skal brukes til bl.a. dekking av husforsikring og enkelt vedlikehold av
bygningsmassen.
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Rektor la fram forslag til leieavtale, som også gjelder de andre to leietakerne, Bratsberg skole
og Institutt for lærerutdanningen NTNU.

Rektor ber om en uttalelse fra FAU i saken, og avventer tilbakemelding fra de andre to
leiedeltakerne.

Det er Solbakken skole ved rektor som er koordinator mellom styret og leietakerne, og som
innkaller til årlig møte mellom partene.

Solbakken skole har i de siste 20 årene aldri betalt leie til styret, da vi tidligere har utført
dugnader og skaffet tilveie økonomiske midler gjennom søkning til ulike fond og
organisasjoner.

I dag er det lærer Mari Haugen og rektor som ivaretar oppgavene vedr. Schivevollen.

Alle med tilhørighet til Solbakken skole kan vederlagsfritt leie / oppholde seg på stedet.

Rektor har et ønske om at elevene på Solbakken skole fortsatt skal ha tilgang til
husmannsplassen, og at samarbeidsavtalen fortsetter.

Sak 07 / 22: Koronasituasjonen ved skolen.

Det er nå som tidligere svært lite smitte ved skolen. Akkurat nå er en av de ansatte i
karantene, etter å ha testet positivt på en hurtigtest.

Ingen barn er foreløpig meldt smittet, så situasjonen oppleves under kontroll.

Det er vanskelig å forstå alle regler som finnes vedrørende når en skal teste seg, og hvordan å
gjennomføre fritidskarantene. Dette forstår rektor godt, da hun har fått en del henvendelser
om dette.

De som lager reglene i kommunen, synes det er vanskelig, også.

Det er en del ting som ikke er helt logisk, men vi må gjøre det beste ut av situasjonen, og
leste oss opp på reglene gjennom kommunens nettsider.

Til nå har vi vært utrolig heldig på Solbakken skole, og hatt lite smitte.

Sak 08/ 22 : Eventuelt

Media.

Rektor orienterte kort om en sak i media, i avisa Subjekt.
Dette er en personalsak, som ledelsen i kommunen ordner opp i.
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Møtet hevet kl. 19.45

Kari Busch


