Referat møte Samarbeidsutvalget onsdag 3. juni-20, kl. 08.30. Fellesmøte skole og barnehage.
Til stede: Anette Hellesø, Espen Holmgren, Tord Skardal, Amanda Thuv, Sigmund Kjelling, Tove de
Lange Sødal, Suzanne Holmgren, Merete Andersen, Lill B. Ananiassen, Linn Hansen, Rune Seim,
Marion H. Kjelling og Eirin Pleym
Meldt forfall: Sissel Mietinen og Morgan Sørensen.
Rektor ønsket velkommen.

Saker:
1.

Refr. fra forrige møte
Elevrådet tok opp ønske om ungdomsklubb i Vestre Jakobselv.
Ansatte tok opp renholdet ved skolen. Som ikke har vært tilfredsstillende. Dette er blitt
bedre, spesielt etter korona.
Barnehagen hadde ingenting å ta opp.

2.

Nytt fra FAU, elevråd, ansatte og barnehagen
FAU: Ingen tilbakemeldinger
Elevråd: Ingen tilbakemeldinger
Ansatte:
Barnehagen: Har vært en grei oppstart, da det har vært barn i barnehagen under hele
koronatiden.

3.

Erfaringer fra hjemmeundervisning og oppstart
Lærerne har fått mye kjennskap til digitale plattformer. Har vært noen utfordringer, men
undeervisning og kontakt med elever og foresatte gikk greit etter hvert. Noen elever har
blomstret/vokst opp med hjemmeundervisningen. Lærerne har prøvd å hatt fast
møtetidspunkt for elevene på nett hver dag.
Viktig å evaluere denne tiden med hjemmeundervisning.
Oppstart for skolene: Var heldig at VJ skole fikk 3 busser, og kunne derfor ha fulle
undervisningsdager. Hverdagen går helt greit, selv om det tar mye tid med håndvask.
Skolen kjører separate uteområder ut skoleåret, selv om smittekravene er endret.

4.

Byggeprosessen oppvekstsenteret
Rektor har snakket med prosjektleder Odd-Arne Nilsen ang. byggeprosessen. Det er
forsinkelser p.g.a. asbestfunn, tegninger som ikke var korrekte nok og korona.
Usikker når oppvekstsenteret er ferdig, men mulig ikke før til jul.
Uteområdene: Det er et ønske om utvidelse av uteareaelet, men ingenting er tatt opp
med byggegruppa.

SU ønsker mer informasjon om forløp i byggeprosessen og hva som blir prosessen videre
vedrørende tulrettelegging av nåværende utearealer samt evt. utvidede arealer for
barnehage og skole.
Vedtak:
SU ønsker derfor at det avholdes et ekstraordinært SU-møte før skoleslutt (16. eller 17.
juni) der prosjektledelsen og kommunal styringsgruppe/byggekomite møter og
informerer. Rektor får i oppdrag å legge til rette for et slikt møte.

5.

Bemanning på oppvekstsenteret/ ansettelser
Det blir 11 lærerstillinger fra høsten-20.
Tove De Lange Sødal og Ari Anttila slutter. Har vært intervju for nye ansettelser, og 3
lærere er innstilt. Monica D. Pedersen, Frida Sommerseth og Morten Bøvre.
Faglederstillingen som Linda Isaksen har vært vikar i dette skoleåret for Randi Vorren er
utlyst som fast stilling fra høsten av. Søknadsfrist: 15/6-20.

6.

Eventuelt
Representasjon SU-møter for oppvekstsenteret
Rektor foreslår at vi fortsetter med felles SU-møtene for skole og barnehage til høsten.
Nye vedtekter som inkluderer barnehagen må utarbeides i løpet av våren.
Spørsmål rundt bassengdrift i Vestre Jakobselv
SU-møtet etterlyste hva som skjer i forhold til videre eentuell videre drift av bassenget.
Leder i SU lager et skriv som tas opp spørsmål rundt svømmeundervisninga og retter
dette til Utvalg KUO.

Møtet hevet kl. 0945

Eirin Pleym, referent

