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Til stede: Bodil Andreassen, Linda Ellingsen, Kasper Jakobsen, Kine Pedersen, Ellen 

Bjørnsen, Cindy Malnes, Kim Andre Lund, Robin Edvinsen, Klara Sommerseth, Lise 

Støvseth, Vibeke Tveit, Ann Kristin Heimly, Michelle Nilsen, Kjetil Moelv og Krister 

Karlsen. 

 

 

Saksliste: 

 

1) Orientering budsjettsituasjon 2021 kontra 2020. 

a) Rapportering til kommunestyremøte økonomi 

b) Sak kommunestyre vedrørende ansettelser 

 

-Kjetil orienterer om resultat av budsjettene i 2020, Skolen drifter ca. i balanse, 57 910 

underskudd på SFO, underskudd på 36 000 på kulturskolen. 

-1 b) Det er meldt sak til kommunestyret 24 Juni om økt ansettelser for å ivareta 

behovet med tanke på sakkyndige vurderinger og utagerende elever. 

 

2) Ansettelser skole/SFO våren -21 

 

-Det er kommet 12 søknader på lærerstillingene, barne og ungdomsarbeidere 9 søkere. 

Intervjuprosess starter uke 24. 

 

3) iPad opplæring høsten -21. Status. 

 

-Det er kommet tilbud om at Eplehuset tar opplæring med elevene 1-4 trinn. Pedagogisk 

bruk av Ipad. Negativ innstilling fra kommunen i forhold til dette opplegget. Kostnaden er 

100 000, Kjetil skal se om han finner rom i budsjettet til opplæring. 

 

4) Enkeltvedtak ihht sakkyndige vurderinger. Sak fremmet til kommunestyremøte. 

 

-Dette punktet er knyttet til sak 1 og 2, hvor det er etterspurt ressurser. 

 

5) Utleie Lødingen skole, prisregulativ. Status. 

 

-Kommer i kommunestyremøtet etter sommeren, mer omfattende enn antatt. Det må også 
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diskuteres rundt hvem som tar hvilke inntekter. Prosess angående gebyrregulativ er 

igangsatt av leder for Stab og Støtte. 

 

6) Sosiale arrangementer for elevene 

a) Vårball, konserter, halldag, skolekino etc. 

 

-Ellen har sendt ut mail til foresatte om noen kan stille som vakt. Hun har nå bare fått 

3 tilbakemeldinger. 

-Kinoen kan ikke bidra til skolekino, men mulighet for å kjøre film i storsalen. 

 

 

 

 

 

 

 

7) SPLEIS aksjon. Svar på søknader. 

 

- Ellen opplyser om resultater: Behandling av søknadene som er «gått ut av Lødingen» har 

positive holdninger, men ikke ferdig behandler enda. Positiv tilbakemelding fra Sparebank 

1, men kunne ikke garantere noe. Odd Fellow sier de gir mer enn «en liten skarv» men 

ikke fått noe tilbakemelding på spesifikt beløp.  

 

- Det er ikke opprettet noe egen SPLEIS aksjon. 

 

- Saken tas opp igjen på SU møte etter sommeren da vi vet mer om midlene. 

 

 

8) Trygg skolevei. Parole FAU/SU. 

 

-Senest i dag var en representant fra kommunen ute med målebånd på skolevegen. Ellen er 

meget frustrert da hun ikke har fått noen form for svar fra kommunen. 

 

-Demonstrasjonen/parole ble ikke gjennomført, skal dette gjennomføres neste 

kommunestyremøte? Eller skal de gå til media? 

 

-Tonje har prøvd å få kontakt med politikontakt Trond Olsen uten å lyktes med det. 

 

-SU leder må følge opp en gjentatt trygghetsvandring, det skal være 2 i året, en på 

vinterhalvåret og en på sommerhalvåret. 

 

-Skal Trond også inkluderes opp mot kommunen for å få en tryggere skolevei? Han kan 

inviteres inn på SU møte. 

 

 

9) Skolemiljø og elevsaker. 

a) Overvåkningskamera 

 

-Etterlyses av foresatte fordi det fortsatt løsnes på sykkelhjul. 

 

-Det vil komme overvåkningskamera etter hvert, det er litt omfattende arbeid rundt 



   

 

 

 

 

denne prosessen. 

 

b) Foreldreinvolvering 

 

-Konsekvensen av skader som kan medføre av hvis det løsnes sykkelhjul, må også 

belyses hjemme. 

 

c) Skolens ansvar / foresattes ansvar 

 

Rektor har redegjort for hva som er skolens ansvar og foresattes ansvar. Det presiserer 

et godt skole/hjem samarbeid.  

 

 

 

 

 

10) Eventuelt 

 

-Skoleavslutninger: Mer samarbeid klassene imellom for å avtale arrangementer. Mye 

kollisjoner mellom klasser. Bør man prøve å få til felles avslutning frem i tid? 

 

Neste FAU-møte 8 September 2021.  

Neste SU-møte 15 September 2021. 

 


