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Oppvekstsjef BH/skole.
Det er nå ansatt en oppvekstsjef i kommunen, det er Hildegunn Myre Dale. Videre er det redusert på
lederstilling i skolen, som nå har en rektor 100% (Raine Alvestad) og en inspektør 60% (Robert
Aasbø).
I skolen er det også gjennomført ytterlig omorganisering, der merkantil blir redusert fra 93% til 50%.
IKT ressursen ved skolen ble opprett holdt med 35 % og skolen fikk beholde tospråklig fagassistent.
var helt nødvendig. En ytterlige konsekvens av kommunens Prosjekt bærekraft, er at vi ikke vil få
erstattet lærer som går av i mars/april. Det betyr at man må se på delingstimer for å kunne erstatte
de timer som lærer går ut av.
FAU representant stilte spørsmål om avvik ble rapportert og rektor kunne fortelle at man blant annet
i høst sendte en «bekymringsmelding» i forbindelse med budsjett. Rektor vil holde en tett kontakt
med skoleeier.
Når det gjelder dette med å gå over til 5 dagers skole, ble man enige om at man ønsket å gå for
mandag og onsdag som korte dager. Dette da alternative for tirsdag og torsdag falt bort, da det ble
vanskelig med skyss for skoleåret 21/22. Dette vil man ta med seg i møte med AKT før vinterferien.
Informasjon om inntak til SFO vil bli lagt inn på kommunens hjemmeside, og det var et ønske om
melding på Visma om dette. Det kom også ønske om muligheten for å se på leksehjelp på SFO.
Elevråd u/trinn
V/Raine. Skjellsord blir brukt mye, og noen elever hører dette oftere. Elevene ønsker ikke å ha dette.
Rektor går rundt i klassene etter vinterferien og snakker om dette, Raine samler inn info som er
anonymt og jobber med dette. Lærerne blir da utfordret til å jobbe med dette i timene. Elevene skal
bli bevisst at voksne gjør noe med dette. Elevundersøkelsen skårer vi bra på, men der er mye ord
som florerer rundt, som vi ikke ønsker å ha. Hadde det ikke vært for covid 19, hadde rektor kaldt inn
foreldre til hvert trinn og snakket om dette. Helt ned på mellomtrinnet. Raine starter med dette etter
vinterferien. Her er elever som blir utestengt. Skal skolen involveres i alt? Alle elever som rektor
snakker med er gode, men trenger litt veiledning.
FAU lurer på om man kan se på muligheten for å kunne gjennomføre digitale møter med rektor og
foresatte? Rektor vi sende ut et skriv til foresatte om hva man jobber med når man er kommet i
gang.
Det vil også sees på om det mulig å ha et samarbeid med nærmiljøet, lokale lag og foreninger slik at
man får en felles forståelse for dette.
FAU har tatt opp sak mer Raine, han tar tak i dette. Inneklima på U/skolen
Skolen må organisere klassekontakt og FAU representant. Dette kan gjøres på foreldremøter?

