Ivelandskolene
Vedtekter for samarbeidsutvalgene i Iveland kommune
1. Opplæringslovens § 11-1 og barnehagelovens § 4 fastslår at det skal være samarbeidsutvalg i
skoler og barnehager, og sier også noe om sammensetningen av dem. For samarbeidsutvalgene i
Iveland kommune er følgende fastsatt:
a. Samarbeidsutvalget ved Skaiå barnehage består av to representanter for foreldrerådet, to
for ansatte og to for kommunen. Den ene representanten for kommunen skal være styrer
ved barnehagen.
b. Samarbeidsutvalget ved Iveland skole består av to representanter for
undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for
kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.
c. Samarbeidsutvalget ved Vatnestrøm oppvekstsenter består av to representanter for elevene,
en representant for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsette i skolen, to
representanter for de tilsatte i barnehagen, to representanter for foreldrerådet i skolen og to
representanter for foreldrerådet i barnehagen og to for kommunen. Den ene av
representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.
Elevrådsrepresentantene er ikke representert når det kun er 1.-4.trinn på skolen.
d. Styrer/rektor deltar som en av kommunens representanter med tale og stemmerett.
e. Representantene velges av og fra medlemmene i foreldreråd og elevråd, av og fra
personalet på enhetene og oppnevnes av kommunen.

2. Samarbeidsutvalget er barnehagens/skolen øverste rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ, men har ikke avgjørelsesrett med mindre det er delegert fra kommunen. Samarbeidsutvalget
har rett til å uttale seg om alle saker som omhandler barnehagen og skolen.
a. Samarbeidsutvalgene vedtar kostpriser for barnehagen og SFO (delegert fra
kommunestyret).
b. Samarbeidsutvalgene fastsetter barnehagenes årsplaner (barnehageloven § 2).
c. Samarbeidsutvalgene godkjenner skolenes ordensreglement.

3. Samarbeidsutvalgets funksjon
a. Medlemmene velges for ett år av gangen. Kommunens politiske representant velges for
hele valgperioden på 4 år. Det bør søkes en viss kontinuitet i organet.
b. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv ved første møte i nytt barnehage-/skoleår.
c. Det velges en leder, en vararepresentant for lederen. Rektor/styrer er sekretær.
i. Medlemmene i SU har ansvar for å oppnevne egne vararepresentanter for seg selv,
med unntak av politisk representant som har oppnevnt vararepresentant.
d. Samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
e. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
f. Innkalling til møte foretas av leder eller styrer/rektor med minst en ukes varsel.
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4. Alle skoler skal oppnevne et skolemiljøutvalg (opplæringsloven § 11-1a). Foreldre og elever skal
være i flertall i utvalget.
a. Ved Ivelandsskolene er samarbeidsutvalget selv skolemiljøutvalg.
i. Ved Iveland skole trekkes to av representantene fra tilsatte ut for å danne
skolemiljøutvalget
ii. Ved Vatnestrøm oppvekstsenter er det et «oppvekstmiljøutvalg», og en representant
fra tilsatte i barnehagen trekkes ut.
Hvis elevene ikke er representert i SU, tilføres ytterligere to representanter fra FAU
for å danne «oppvekstmiljøutvalget».

5. Samarbeidsutvalgets medlemmer har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13-13f
(opplæringslova § 15-1 og barnehageloven § 20).
a. Elevrepresentanter i samarbeidsutvalget skal ikke være tilstede når saker omfattet av
taushetsplikten behandles.
b. Representanter i samarbeidsutvalgene skriver under på taushetserklæring.

6. Vedtektene gjennomgås av samarbeidsutvalgene som første sak etter konstituering.
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