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REFERAT  

 

Driftsstyre 

 

DATO: 10.04.2018 

  

Repr./rolle Navn Til stede 

Foreldre Tor Håvar Lomheim  

Foreldre, fau-leder Håkon Vestberg  

Elev, elevråd Filippa Nicoline Teinum Reinhardsen x 

Elev, elevråd Andreas Danielsen  

Skole, ped. ansatt Anne Grete Birkeland x 

Skole, ped. ansatt Marcus D. Krogstad x 

Skole, andre ansatte Jorunn H. Tønnessen x 

Skole, sekretær (rektor) Terje Alfsen x 

Politisk representant Marit Hornes (KRF) x 

  

Saker 

Nr Sak Kommentar 

 24-17/18 Godkjenning 

- Innkalling til dagens møte  

- Referat fra forrige styremøte  

 

Referentens merknad: Foreldrerepresentantene var 

ikke til stede i møtet. Sak nr. 28-17/18 ble derfor 

drøftet og vedtak ble gjort ved e-postkorrespondanse 

mellom styrets medlemmer i etterkant. 

 

 

Godkjent 

 25-17/18 Rapport fra FAU 

- Oppsummering temakveld om Foreldrenettverk 

 

FAU-møtet ble 

utsatt 

 26-17/18 Rapport fra elevråd 

- Elevrådet har den siste tiden jobbet med 

banefordeling i skolegården.  

- To elever har startet arbeidet med barnas tale 

til 17. mai 

 

 

 
Sildenestangen 50 

4625 Flekkerøy 

Tlf.nr: 38 12 72 20 

Org.nr: 874 598 542 

Epost: flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no  

Hjemmeside: www.minskole.no/flekkeroy  

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSKJ5guZutVLlYkTijNz6HrxLBQFnyKvlOEW-24U9dQ2p8lffskv4wfGfFv0VINClvoXbZRnxGeRIzx/pub
mailto:flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no
http://www.minskole.no/flekkeroy


 
 

 27-17/18 Rapport fra politisk representant 

- Fra Oppvekststyret 

- Inntektsgradert opptak til SFO vedtatt fra 

1.8.2018 

- Dette har betydning for drift og 

bemanning i SFO. SFO-leder er 

oppdatert om saken. 

 

 

 27-17/18 Rapport fra skolen 

- Ledelsen jobber med ansettelser og plassering 

av ansatte for neste skoleår 

 

 

 28-17/18  Avslutningstur for 7. trinn 

- Styrets vedtak om skoletur ble revidert og 

ligger oppdatert på skolens hjemmeside. 

Likhetsprinsipp, gratisprinsipp og prinsipp om 

finansiering ble drøftet. 

- Behandle søknad fra foreldre på årets 7. trinn 

 

Referentens merknad: Saken ble vedtatt gjennom 

e-postkorrespondanse i etterkant av møtet. 

  

 

 

Søknaden ble 

godkjent etter 

reviderte 

vedtekter. 

 29-17/18 Felles skoleavslutning og innsamlingsaksjon 

14.06.2018 

- Rajshahi  

- Styret vedtok at inntektene skal deles mellom 

Rajshahi-aksjonen og FAU/skolens fond. 7. 

trinn kan søke om midler til avslutningstur fra 

dette fondet. 

 

 

Vedtaket ble 

gjort på samme 

måte som - og 

samtidig med 

sak nr. 

28-17/18. 

 Eventuelt 

 

 

 Neste møte 

- 29.05.2018 (avslutning) 

- Vi lager årshjul for hjem-skole-samarbeid 2018 

- 2019 (husk foreldrenettverk) 

 

  

Ref.: Terje Alfsen 
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