Langesund barneskole

Til:
Fra:

Kenneth Broch Johnsen

Kopi til:
Tilstede:
Kenneth B Johnsen
Mats Eirik pettersen
Signe Marie Grave Oland
Kine Dinesen
3 representanter fra elevrådet
Gro Inger Aasland
Kris Vegard Bergman

Referat Fra møte i Samarbeidsutvalg Langesund barneskole 10.01.2022
Pkt.
1.
2.

Agenda:
Gjennomgang forrige referat
Event kommentarer: Gjennomgått og godkjent
Trygt og godt skolemiljø, jfr. Opplæringsloven kap.9a

3.

Rektor informerer om at det har vært få saker siden sist
Innspill og konklusjoner:
Gjennomgang av avviksrapport:

4.

ANSVAR:

Rektor informerer om at det har vært 2 a- avvik og 3 b- avvik. dette
er i hovedsak knyttet til 2 elever som håndteres greit nå.
Innspill og konklusjoner
Budsjett og regnskap
Regnskapsåret 2021 endte med en minus på ca 300.000 kr. Dette er
knyttet mot lønnsmidler etter godkjennelse fra skolesjefen til å
håndtere enkelt elev. Jfr avvik.
Videre i informerer rektor om bekymring rundt neste års økonomi.
det er varslet kutt i rammetildeling. Dette vil gjøre det meget
utfordrende å møte lovpålagte krav slik som spesialundervisning,
tidlig innsats og lærernormen.
I tillegg får skolen en del overtallighet som må ryddes opp i neste år.
Flere kommer tilbake fra permisjoner, så det blir en kabal å rydde
opp i.
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Innspill og konklusjoner

5.

Lærer Gro Inger sier det burde følge med ekstra ressurser til elever
med store behov for å sikre at de får det de trenger.
Rektor sier at det handler om tildelingsmodellen som Bamble
kommune benytter i dag. Da må evt skolesjefen holde igjen på
utdelingen av timer i utgangspunktet, så må vi søke om disse i
etterkant. Dette har vært prøvd tidligere, men rektorene ønsker
dagens tildelingsmodell.
Mats Eirik tar dette med videre
Koronasituasjonen
Rektor informerer om situasjonen som har vært utfordrende nå.
Smittetrykket øker og vi måtte stenge ned og drive
hjemmeundervisning noe rett før jul.
Med nye karantenebestemmelser vil flere voksne være tilstede
fremover og det vil bli lettere å holde elevene på skolen.
Innspill og konklusjoner
6. Evt
Elevrådet informerer om planlagte aktiviteter for våren. Så får vi bare
håpe det lar seg gjennomføre
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