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Følgende møtte:
Foreldrerepresentanter: Gry Eilertsen, Hilde Skille
Elevrepresentanter: Emma Hemminghytt, Mie Holien Pettersen
Undervisningspersonalet: Rayna Piamonte, Monica Meldahl
Kommunen: Renate Johansen (valgt av Levekårsutvalget) og Randi Myrvoll, sekretær
Foreldrerepresentant barnehagen: Isabell B. Ursin
Ansatte i barnehagen og andre tilsatte: Liv Erna Karlsen

Orienteringer:
 Skolens satsingsområder i 2018
- Orientering om skolens satsingsområder som er en videreføring av satsingen
forrige skoleår.
- Klasseledelse / relasjonskompetanse
- Lesing og skriving i alle fag
- Vurdering for læring

Overordnet mål å skape et trygt og godt skole – og læringsmiljø for alle.
Felles ansvar, godt samarbeid skole/hjem er en forutsetning for å få dette til.
Veilederkorpset fortsetter sitt arbeid i Gildeskålskolene med støtte til utviklingsarbeid også dette
skoleåret.

 Nasjonale prøver 2018 – Nygårdsjøen oppvekstsenter
Satsing på lesing har ført til bedre resultater på nasjonale prøver i Gildeskål. God utvikling. Svake
resultater på regning for 5. trinn i Gildeskålskolene. Nygårdsjøen har gjennomført prøvene for 5. og
8. trinn. Vi har ingen elever på 9. trinn dette året. Jevnt over gode resultater, men få elever på hvert
trinn kan gi stort sprik i resultater fra år til år. Alle skolene går gjennom resultatene og iverksetter
tiltak på områder der det avdekkes svakheter.

 Elevundersøkelsen 2018, Foreldreundersøkelsen for barnehagen og
iverksetting av nye undersøkelser – Nygårdsjøen oppvekstsenter.
Elevundersøkelsen er gjennomført for 5. – 10. trinn. Gjennomgang av rapporten i møtet. God trivsel,
lite mobbing, og jevnt over virker elevene tilfredse med det de opplever i skolen.
Foreldreundersøkelsen i barnehagen: Veldig få som hadde svart, til tross for påminning via sms.
Ingen pålitelige data fra denne undersøkelsen.

«Ung Data» og foreldreundersøkelsen/lærerundersøkelsen i skolen gjennomføres i vårsemesteret.
 FAU – nye retningslinjer for foreldrevakter på elevfester.
FAU har laget nye retningslinjer for elevfester. Nye vedtekter ble gjennomgått i
møtet.

SAKER:
1/18 Valg av leder og nestleder i Samarbeidsutvalget.
Isabell B. Ursin ble valgt til leder og Liv - Erna Karlsen ble valgt til nestleder i
samarbeidsutvalget.

2/18 Årsplan for barnehagen. Godkjenning av planen
Årsplanen ble lagt frem og godkjent.

3/18 Ordensreglementet. Rullering av dagens reglement.
Ordensreglementet er endret under punkt 3 i «INNELOVEN»
Nytt punkt 3 lyder:
-

I friminuttene kan ungdomsskolen bruke datamaskinene.

-

Nye kommunale retningslinjer ved skolefravær gjeldende fra 1.01.19 sendes til hjemmene.

4/18 Budsjett 2018. Er lagt ut på kommunens hjemmeside.
Årets budsjett er en videreføring av fjorårets. I økonomiplanen pekes det på utfordringer som skolene står
overfor i Gildeskål. Negativ befolkningsutvikling, synkende elevtall, sammenslåtte klasser, få muligheter til
reelle valgfagstilbud og rekruttering av utdannede lærere er utfordringer i vår kommune. Ungdomsrådet har
behandlet og gitt uttalelse til budsjettet, denne ble referert i møtet.

Kommunestyret vedtar budsjettet i møte 19.12.

Hjemmesiden til oppvekstsenteret http://www.minskole.no/nygardsjoen
Randi Myrvoll, sekretær/rektor ved Nygårdsjøen oppvekstsenter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.

