EIGERSUND KOMMUNE
Eigersund kommune

Internt notat

Kultur og oppvekst

Unntatt offentlighet
Off.loven § 14

Møtereferat
Prosjekt:
Emne:

Møte
dato:

Referat fra Kvalitetsutvalg Kultur og oppvekst 13.04.21

Teams

Tid

1300-1400

13.04.21

Møte nr.: 2/ 21

(Fra/ til):
Deltakere møtt:
Eivind Galtvik, kommunalsjef KO, Kari Anne Bergøy, oppvekstkoordinator, Leif Obrestad, skolesjef
Inger Sørlie, Utdanningsforbundet, Heidi Gravdal, Hovedvernombud, Merete Hustoft, Avonova, Torhild
Nesvåg, Fagforbundet

Deltakere ikke møtt:
Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):

9/ 21

Grunnet smitteutbrudd i Eigersund valgte vi å legge vekk
sakslista og heller fokusere på den aktuelle saken.
Info ved Eivind Galtvik og Leif Obrestad:
Mange har stått i ting over ganske lang tid. Må se på
tiltak på kort sikt. Bør ha stedsfortredere som kan tre
inn om det er mange parallelle ting som skjer. Dag etter
dag vet man ikke hva som skal komme og hva som
trenges.
Husabø og Rundevoll er de skolene som er mest
presset. De opplever det som mye mer slitende nå, den
psykiske belastningen. Bekymring hos foreldre,
personal.
Hvordan ivareta lederne? Støtte og bekrefte. La de få
støtte hos sine, viktig med samarbeid rektor/ inspektør
osv. Gi informasjon videre så snart det er noe info å gi.
KFU - møte kl. 18 for disse i dag, for å holde de
oppdatert.
Flere av rektorene etterspør informasjon om neste uke.
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Ønsker så tidlig som mulig å vite hva som skjer ift rødt
nivå. Prøve å trekke konklusjoner når man har
forutsetninger for å kunne gjøre det.
Godt samarbeid med private skoler og barnehager
oppleves veldig trygt og godt. Alle barnehager enige om
samlet åpningstid på 7 timer.
Voksenopplæringen: Møte i dag senest. Informasjon en
utfordring, hvordan nå elevene. Ramadan starter opp,
med enda mer sosialt på tvers tradisjonelt sett.
Flyktningetjenesten involvert i dette.
Merete, bedriftshelsetjenesten:
Ansatte som blir smittet på jobb. Må registreres i et
eksponeringsregister. Ta kontakt med Morten Iversen
ift. hvordan dette kan gjøres.

10/21 Eventuelt
Ordinært kvalitetsutvalg utsettes til det har roet seg noe
med smittesituasjonen.

Inger Sørlie
HTV Utdanningsforbundet
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