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Sak 1 Referat fra forrige Brukerråd 23.11.2020, møter i elevrådet og FAU

Fra elevrådet:

- Vennskapsuka i januar er evaluert og det er spilt inn forslag til neste vennskapsuke

- Ryddige garderober

- Det ønskes solskjerming på 5., 6. og 7.trinn

- Og søppelbøtter for kildesortering

- Skolens nettvettregler er gjennomgått

Fra FAU:

- Bruk av film i spisetida

- Regler for sammenslåing av klasser (fra 4. - 5.trinn)

- Skoledagens lengde

- Skolemiljøutvalg

- Formål, oppgaver og rollefordeling i FAU

Sak 2 Fra rektor - nytt siden sist (tenkt som fast infosak)

- Innskriving blir tirsdag 16.mars. 72 skolestartere er invitert.

- Smittesituasjonen på gult nivå.

- Karnevalet blir trinnvis i kohortene fredag før vinterferien.

- Skolens regnskap for 2020 viser et underskudd på 940 000 kr. Dette må spares inn



i løpet av 2021 for å komme i balanse

- To lærere har søkt statlig videreutdanning med 37,5% redusert stilling neste skoleår.

- Pilot Bedre skolestart for alle i samarbeid med Utleira barnehage

Sak 3 Skolegensere

Ikke interesse. Mange har gensere fra Utleira IL.

Sak 4 Elevtallsprognoser og kapasitet skolebygget i årene framover

Rektor viser fram tall og tabeller fra Trondheim kommune.

Elevtallet forventes å bli stabilt i årene framover. Dette henger sammen med regulerings-

planer og planer for boligbygging i bydelen vår. Dessuten hvor mange familier med barn

som bor eller flytter fra og til bydelen.

Sak 5 Eventuelt

-


