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Pkt.
1.
2.

3.

Agenda:
Gjennomgang forrige referat
Ingen kommentarer til referatet.
Trygt og godt skolemiljø, jfr. Opplæringsloven kap.9a
Vi har et trygt og godt skolemiljø på Herre skole.
Lite mobbing.
Noen enkeltepisoder rundt elever, men disse jobber vi med i
samarbeid med andre instanser.
Endringer i skolestrukturen har ført til mer lek/aktivitet på
mellomtrinnet, i friminuttene.
Lærere og andre ansatte jobber godt. Har vært en tøff start med
mye korttidsfravær (Forkjølelse, testing og avvente svar på disse)

ANSVAR:

Gjennomgang av avviksrapport:
Vi har et A-avvik på enkeltelev. Jobbes med kontinuerlig.
Sak er meldt videre til aktuelle instanser.
Har hatt store oppstartsproblemer med Skien Taxi. Avvik er meldt
til kommunen og fylket.

4.

Virksomhetsplan og virksomhetsrapport
Vedtaket om at det er lærernormen som skal ligge til grunn for
tildeling av rammetimer slo hardt ut for oss og vi er veldig
takknemlige for ekstrabevilgningen som vi fikk.
For å kunne fortsette den praksisen vi nå har på Herre er vi helt
avhengige av at det bevilges ekstraressurser til neste skoleår
også.
For å spare inn noen timer (for å kunne gi spesialundervisning) har
vi gjort noen endringer på onsdager.
På onsdager har vi temadag på mellomtrinnet. Her har to
pedagoger og to assistenter ansvaret for tre klasser.

Bamble kommune

Saks-/løpenr.: 20/13566-6

Dato: 04.05.2021

Side 1 av 2

FRIST:

Pkt.

Agenda:
På onsdager jobber 1. og 2. trinn på stasjoner. Her er det en lærer
og to assistenter som leder gruppene.

ANSVAR:

Vi bruker mer assistent enn det vi har vedtak på. Dette er fordi vi
har enkeltelever som trenger dette for å fungere i skolehverdagen.
Målet er hele tiden å tilpasse det vi gjør i skolen slik at den kan
favne om alle elevene. I arbeidet for å nå dette målet er
assistenter, miljøarbeidere og miljøterapeut helt avgjørende.
Personalet jobber etter oppsatt plan. Vi er fremdeles i oppstart i å
være kun barneskole og skynder oss litt langsomt i denne fasen.
Vi har også mindre ressurser innen ledelse og derav mer ansvar
over på den enkelte lærer og assistent. Dette krever tilvenning og
omstilling, men alle er positiver og bidrar i arbeidet.

Vi er nå i startfasen på en ny kursrekke «Trygt og godt skolemiljø».
Arbeide med dette vil i størst grad foregå i det pedagogiske
personalet, men også på planleggingsdagene til SFO.

5.

Budsjett og regnskap
Har et lite overskudd så langt, men har avventet innkjøp av noen
lærebøker og lisenser, så dette vil justere seg noe.
Regner med å gå i balanse, men skulle det bli ett lite overskudd
håper vi de kan overføres til fond, da vi trenger å oppgradere
lekeplass og lekeapparater til våren.
Eventuelt:
Elevrådet var ikke representert på dette møte. To medlemmer,
leder og nestleder, blir invitert til neste SU.
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