Referat Samarbeidsutvalget torsdag 11. februar-21, kl. 1830 på Vestre Jakobselv oppvekstsenter
Til stede: Espen Holmgren, Sara N. Harila, Rune Seim, Iselin Stock, Sverre Auestad, Lill B. Ananiassen,
Linn Hansen, Sissel Mietinen, Merete Andersen, Eirin Pleym
Meldt forfall: Alexander Sjåstad, Jonathan A. Jakola og Gunn Leah Dørmenen.
Rektor ønsket velkommen til første møte på Vestre Jakobselv oppvekstsenter.
Saker:
1.

Referat fra forrige SU-møte
Sammensetning av representanter fra skolen og barnehagen til SU. Til høsten vil det bare
være en representant for andre ansatte ved barnehagen og skolen.
Innflyttingen til VJO fra Fossen. ILP tok jobben, fikk alt i hus i løpet av en
ettermiddag/kveld.

2.

Om oppvekstsenteret. Erfaringer så langt. Bygg og drift
Mange mangler og feil ennå. Rektor har sendt inn 2 sider med arbeid som gjenstår. En
del er meldt inn som avvik i QM+, men ikke blitt gjort noe med ennå.
Men utover det er vi veldig fornøyd hvordan oppvekstsenteret er blitt.
Foresatte i barnehagen er også veldig fornøyd, de var litt «spent» på oppstarten, men
skryt til ansatte som fikk alt fort på stell.
Samfunnshuset:
Der ligger mye søppel og materiell i kjellern(garderobene) etter entrepenører.
Rektor ønsker at gangen til samfunnshuset skal males. Der er noe gammelt og nytt panel
på veggene. Dette er ikke pent.
Musikkrommet: Mangler lyddempende plater. De har vi, men ikke montert ennå.
Rektor tar kontakt med kommunen om innkjøp til maling. Ønske om dugnad fra foresatte
slik at vi får malt og evnt. satt opp platene.

3.

Offisiell åpning av oppvekstsenteret
Rektor ønsker at vi har alt på stell og i orden før en åpning. Det må det tas hensyn til
covid-19.

4.

Resultater fra kartleggingsundersøkelsen i skolen
Elever, foresatte og ansatte ved skolen har vært med på undersøkelsen.
32 foresatte av 64 elever har besvart, alle lærere har besvart.
God relasjon for elever på 1-4.kl. og ungdomsskolen, for både elever og elever/lærere.
Sosial trivsel velding høyt på landsbasis for ungdomstrinnet.
For mellomtrinnet ligger de under gjennomsnittet på de fleste indikatorer. Dvs. at skolen
har en jobb å gjøre i forhold til relasjonsbygging mellom lærer – elev. Støtte fra lærer,
struktur er noe som vi skal jobbe videre med.

Oppsummering:
Flere utfordringer å jobbe med. Derfor skal vi utarbeide pedagogisk analyse i forhold til
fokusområdene støtte og interesse fra lærer, struktur og faglig trivsel. I utarbeidelsen av
dette vil vi ta utgangspunkt i relasjonsbasert klasseledelse. Dette emnet har kommunen
kompetanseheving i år.

5.

Eventuelt
- Gaver
ILP har gitt skolen 35000,«Fra Klubben til Paddeby og tilbake igjen» har gitt skolen kr 23000,- og et bilde laget
av Bjarne Riesto. Bilde har vi hengt opp i mediateket vårt.
Hva skal VJO bruke pengene til?
Elevene ønsker ballbinge.
Rektor mente det burde settes av en gruppe som kan jobbe med og finne ut hva
pengene skal brukes til. Beløpene vil bli satt inn på et prosjekt som heter
«Uteområde VJO»
-

SU møter for våren 21
18. mars og 27. mai.

-

Skolebesøk
Politiet vil komme til skolen for å besøke elever på mellom og ungdomsstrinnet. Det
blir også foreldremøte i den forbindelse.Tema vil være nettvett. Blir i uke 10-11.
Poitiets opplegg kalles : Delbart?

-

Covid-19
Skolen og barnehagen er på gult nivå.
Samarbeidende kohorter er: småtrinnet (1-4.) mellomtrinnet (5-7 kl.), og
ungdomsskolen (8-10.kl.) barnehagen og sfo.

Møtet hevet kl. 19.45.
Eirin Pleym, referent

