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        Dato: 28.04.2020 

SAMARBEIDSUTVALGET 
Møteinnkalling – om det er mulig å treffes. Vi følger 

retningslinjer som kommer. Møttes på teams 😊 
Dato Tirsdag, 21. april 2020 

Klokken  19.00 – 20.30 

Sted Holla 10årige skole personalrommet 

Innkalles Medlemmer- 
møteplikt 

Verv/representerer Til stede Vara – møterett 

MF Kine Lindhagen Leder SU Til stede: Anne Lise Baksås 

MF Terje Evensen Nestleder SU  Marius Skårdal 

Til stede: Anne Lindgren Nome kommune skole Til stede: Erik Andre Hoff 

Til stede: Tormod Halvorsen Nome kommune  Kristian Hanto 

Til stede: Astrid Hogga lærerpersonalet  Torgunn Ringstad 

Til stede: Kristin Egelandsdal 
Larsen 

lærerpersonalet   

Til stede: Gro Anita Tresland  Andre tilsatte  May Britt Svensson 

Til stede: Ayah Ismail (leder) Elevråd -barnetrinn  Eva Madeleine 
Waal (nestleder) 

Til stede: Sanna Johansen 
(Leder) 

Elevråd-ungdomstrinn Til stede: Anne-Mathilde 
Schwaiger 
Thorsberg (vara)  

SK.MILJØ Miriam Knedahl-
Beck 

Foreldrerep Til stede: Aleksander Dale 
Madsen 

SK.MILJØ 
Til stede: 

Amy Myrna Yvonne 
Zweerts (nestleder) 

Elevrep  Julia Hansen 
Torgersen(vara) 

 
 

Saksliste  Ansvarlig 
16/20 Kommentarer til referatet fra 10. mars 

Ingen kommentarer 
Siden leder i SU  hadde meldt forfall ledet rektor møtet på 
Teams. 
 

Leder  

17/20: Orientering fra elevråd 
Barnetrinnet. På grunn av Corona pandemien har det ikke 
vært elevråd nå. Representanten fra elevrådet gav litt 

Elevråd 
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tilbakemelding ang. hjemmeskole. Elever på de største 
klassene (fra trinn 4) har møttes på Teams. Det har vært 
vanlige fag, og også en del gode oppgaver – gøy.  
Ungdomstrinnet På grunn av Corona pandemien har det 
ikke vært elevråd nå. Representantene forteller at det har 
vært en grei arbeidsmengde. Det har vært lagt inn fysisk 
aktivitet i tillegg til arbeid med ulike fag. I disse dager er 
det heldagsprøver heime. Så snakkes det på Teams om fag 
og oppfølging - og litt annen prat også. 
 

18/20: Orientering fra FAU 
Følgende saker var til behandling: 

• Arbeid med ny fane 

• 17. mai 

• Evaluering av hjemmeskole 

• Div orientering fra rektor 
Viser ellers til fyldig referat på skolens hjemmeside. 
 

Leder i FAU 

19/20: Orientering fra politisk representant 
Representanten Tormod Halvorsen sier at han er medlem i 
Oppvekstutvalget. Det er til tross for Corona pandemien 
mye politisk aktivitet og møter avholdes på Teams. Han 
reflekterte over at det er en type unntakstilstand for alle i 
denne tida. Planlegging av 17. mai på alternativt vis viser 
dette. 
 

Tormod 
Halvorsen 

20/20: Arbeid med ny fane. Dette går sin gang. Hva skjer med 
17. mai? 
Fane er satt i bestilling, men usikkert om den kommer til 
17. mai på grunn av situasjonen vi er i.  
 
Representant for 17. mai komiteen Siri Lunde orienterte 
fra møte 17. mai-komiteene hadde hatt med ordfører i 
Nome Bjørg Tveito Lundefaret. Det blir en annen type 
feiring i år da vi må holde avstand og forsamlinger ikke 
skal være store. Mange kreative tanker er tenkt så langt 
hørtes det ut som. Så vil det komme oppdateringer etter 
hvert fra 17. mai-komiteen og vi vil kunne lese  om dette i 
lokalavisa Kanalen. 
 

Rektor 
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21/20: Hjemmeskole 
Kort evaluering om hvordan dette har gått. 
Vi tok en runde rundt og ulike innspill kom.  

• Det har vært en spesiell situasjon, og mye å sette seg 
inn i  for å kunne undervise digitalt så mye som kreves 
for de største elevene 

• For de minste elevene har det ikke vært tilgang på PC 
eller nettbrett. Lærer har på trinn 1 konsentrert seg 
om norsk, matematikk og fysisk aktivitet. Det har vært 
mulig å ha fokus på mengdetrening. Elevene har fått 
utdelt oppgaver daglig kl. 09.00. 

• Det har vært ringerunder til alle elever regelmessig. I 
tillegg har det vært noen samtaler med foresatte.  

• På tilsyn har ansatte hjulpet til med å veilede de elever 
som er der.  

 

 

22/20: Orientering fra rektor 

• Avslutningsfest for trinn 1-6, trinn 7 og  trinn 10. Hva 
gjør vi nå med planlegging og gjennomføring? Her er 
det ikke mulig pr i dag å vite hva vi kan gjøre i forhold 
til nasjonale retningslinjer.  

• Trinn 10 har en festkomite fra foresatte på  trinn 9 som 
kan ordne på kort varsel. Trinn 10 er den elevgruppa 
som reiser og det er derfor ønskelig å kunne få en 
avslutningsfest for disse. Mulig at det kan være en 
løsning å dele gruppa i A og B for å kunne gjennomføre 
utdeling av vitnemål. Men pr i dag er dette på vent. 

• Trinn 10: Det vil ikke bli eksamen. Derfor vil 
standpunkt telle på vitnemålet. Elever på trinn 10 vet 
dette og jobber godt i denne tida vi har hjemmeskole. 

• Her og nå 
Mye er utsatt også på skolen, div møter og innskriving 
av nye elever har ikke vært mulig å gjøre. Heller ikke 
trinn 7 har fått sin orientering ang ungdomstrinnet. 
Noe informasjon går ut skriftlig. Noe løses opp nå når 
1-4 trinn skal starte mandag 27. april. Vi har også lyst 
ut stillinger for neste skoleår, og ut fra det vi vet så 
langt har vi tilsatt i det vi trenger for neste skoleår. Så 
er det lyst ut stilling som SFO-leder og 
undervisningsinspektør på ungdomstrinnet. Begge 

Rektor 
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ansatte som har disse stillinger nå skal over i andre 
stillinger andre steder. Søknadsfrist er 8. mai.  
 

16/20: Eventuelt 
Ingen saker 
 

Leder  

Ulefoss 27. april 2020 
Anne Lindgren 
Rektor 
 
          

 

Møteplan Holla 10- årige skole 2019/2020

AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI

ELEVRÅD  B-trinn

ELEVRÅD U-trinn

FAU 27 17 22 19 21 valg 10 21 26

SU 17 22 19 21 10 21 26

SMU 17 19 21 26


