
 

Nannestad kommune 
Nannestad ungdomsskoleskole 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Samarbeidsutvalget  

Møtested:  Nus 

Dato: 10.11.2020 

Tid: 18.00 

 

Tilstede 
Navn Funksjon 

Espen Andre Røsten Haukeland Leder 

Linda Marie Bakken Repr. foresatte 

Nina Skyrud Repr. ansatte 

Ian Siggers Repr. ansatte 

Monica K. Solvåg Repr. andre ansatte 

Alf-Henning Moland Rektor/ referent 

 

Forfall 
Navn Funksjon 

Hannah Aarlien Elevråd 

Robin Skaufel Elevråd 

Håkon Snortheim Politisk repr 

            

Vara 
Navn Møtte for 

  

  

  

 

Underskrift: 
Espen Andre Røsten Haukeland 

Nannestad ungdomsskole, 11.11.2020 

 

Alf-Henning Moland 

referent 

  



SAKSLISTE 

Saksnr Innhold 

20/09 Godkjenning av protokoll fra sist møte 09.06.2020, og innkalling til møtet 10.11.2020. 

20/10 Presentasjon av samarbeidsutvalget. 

20/11 Valg av leder og nestleder. 

20/12 Samarbeidsutvalget, regler og årshjul. 

20/13 Informasjon fra rektor 

20/14 Saker fra elevråd 

20/15 Saker fra FAU 

20/16 Økonomi 

20/17 Eventuelt 

 

Nr Protokoll 

20/09 Samarbeidsutvalget godkjente referat fra møte 09.06.2020, og innkalling til møtet 10.11.2020. 
 

20/10 

 

Representantene i samarbeidsutvalget presenterte seg. 

 

20/11 Samarbeidsutvalget ved Nannestad ungdomsskole består av følgende medlemmer for skoleåret 

2020 - 21: 

Navn Funksjon 

Espen Andre Røsten Haukeland Leder -  FAU-leder 

Linda Marie Bakken Nestleder - Repr. foresatte 

Håkon Snortheim Politisk repr. 

Nina Skyrud Repr. ansatte 

Ian Siggers Repr. ansatte 

Hannah Aarlien Elevråd  

Robin Skaufel Elevråd 

Monica K. Solvåg Repr. andre ansatte 

Alf-Henning Moland Rektor/ referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/12 Rektor gjennomgikk reglement for samarbeidsutvalg. Det var ingen kommentarer til innhold, 

men det ble stilt spørsmål om godtgjøring for møter fortsatt gjelder. Det er usikkerhet om dette 

bortfalt i forbindelse med overgang fra Driftsstyre til samarbeidsutvalg.  

 

Årshjul for samarbeidsutvalget ble vedtatt i møtet. 

 

 
 

20/13 Rektor informerte om skolehverdagen siden skolestart: 

- I løpet av høsten er det gått mye tid til planlegging av soner, kohorter, trafikklys i 

forbindelse med covid 19. Skolen er nå i en periode hvor elevene rullerer hjemmeskole 

hver tredje dag, dette skyldes at Preståsen skole bruker Ekerdelen av skolen. På grunn 

av korona restriksjoner er nå alle elever ute i alle friminutt. Det skolen har sett av dette 

er at mange fler elever er i aktivitet i friminuttene og at det å stå oppstilt ute før en går 

til time har mange positive sider for elever og ansatte. 

 

- I høst har det pedagogiske utviklingsarbeidet handlet om fagfornyelsen. Det ble 

prioritert tid på planleggingsdagene til arbeidet. Gjennom høsten har skolen hatt 

bistand fra høyskolen i innlandet til å justere retning på arbeidet. Skolen har hatt 

opplæringsøkter med personalet i forhold til bruk av Teams og hvordan bruke de 

digitale pedagogiske ressursene vi har tilgang til. 

 

- I høst ble det ansatt en ny person på Nannestad ungdomsskole. 

 

20/14 Elevrådet har spurt rektor om gjennomføring av årets juleball. Rektor har informert elevrådet 

om at slik situasjonen er nå, må juleball avlyses. Dersom situasjonen endrer seg må vi heller 

planlegge for evt. vinterball e.l. Da vil det gjelde for elever på 10. trinn. Elevrådet har meldt 

tilbake at de har forståelse for dette. 

20/15 

 

 

Leder av FAU er bekymret for at det er laber oppslutning på møter og at det er vanskelig å få 

folk til å ta på seg FAU og samarbeidsutvalg oppgaver. Rektor og leder av FAU skal se på 

ulike løsninger. 

 

20/16 Rektor informerte om økonomisk status med bakgrunn av månedsrapport for oktober. Skolen 

ligger med et underforbruk. Dette skyldes at det er kommet inn refusjonspenger fra andre 

kommuner, og at dette vil jevne seg ut etter lønnskjøring i november og desember. 

 

Tidspunkt Foreløpige saker

26.10.2020 Samling for samarbeidsutvalgene.

10. Nov 2020 - Valg og konstituering

8. Des 2020 - Budsjettbehandling

- Oppfølging av Nasjonale prøver

- Årshjul

- Økonomi

26. jan 2021 - Årsbudsjett/ økonomi

- Årshjul

- Skolemiljø - elevundersøkelsen

1. juni 2021 - Årsmelding

- Økonomi

- Medarbeiderundersøkelsen

- Elevundersøkelsen

Ikke bestemt Samling for samarbeidsutvalgene.



 
I løpet av høsten har vi hatt få sykmeldte. Korttidsfravær har økt grunnet at terskelen for å gå 

hjem, eller være hjemme er lavere.  

Sykefravær pr. 10.11.2020: NUS = 4,10%, Nannestad kommune = 6,72% 
 

  

 

 

 

 

Nr Til oppfølging  Ansvarlig Tid 

 

 
   

 

        

 

 


