
 
FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden

 

Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU)  

 

 

Referat 

 

Tid Tirsdag 12. februar 2019 SMU kl. 19.00 - 19.45 

SU kl. 19.45 - 20.30 

Sted   Møterom 3. etg. 

 

Til stede 

Driftsstyret: Håkon Vestberg (leder), Eirin Vige Fidje (nestleder), Anne Grete 

Birkeland (ansatt), Marcus D. Krogstad (ansatt), Terje Alfsen (rektor, sekretær), 

Maria Eeg (elev), Reidar Vingen (elev), Jorunn H. Tønnessen (fagarbeider) 

SMU: Aya Fronth (elev), Oliver Loka (elev), Per Fronth (forelder) 

Gjest: Marit Larsen (kontorleder) 

 

Saker SMU 

Nr Sak 

1-18/19 Om SMU (Skolemiljøutvalg)  

- Rektor fortalte om skolemiljøutvalg og hvilke saker som blir tatt 

opp i organet. 

 

2-18/19 Gjennomgang av elevundersøkelsen 2018 v/rektor 

- Skolens resultater er jevnt over positive. Det er gledelig å se at det 

er høy grad av trivsel og godt læringsmiljø på skolen. 

- Resultatene analyseres på skolen og lærerne på hvert trinn gjør 

tiltak på bakgrunn av resultater. 

- Elevene på 6. trinn fortalte hvordan de jobbet med områder som 

kunne forbedres (arbeidsro)  

- SMU ønsker at resultater vises i foreldremøter 

 

 

Saker SU 

Nr Sak 

26-18/19 Godkjenning av innkalling til dagens møte 

- Godkjent  

 

27-18/19 Gjennomgang av referat fra forrige møte 

- Ingen bemerkninger 

 

28-18/19 Rapport fra elevråd 

- Elevrådet ønsker mer å gjøre i storskogen. Elevrådet skal kontakte 

speideren og spørre om de kan bidra. 

- Faste leker/aktiviteter i skolegården kommer til våren 

 

 
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  

 

http://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.462839.no.html
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRzxxDIucLhfSU0Y5lLP16hMWpsQ3BRXr15ZRzfU5076u6ajLabQb2FpauFLmLl4tp-k18wsiF1qT3E/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p5
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS7xH2zCco1qqIsHLSYP8RwUKbbspaD6jt5Po1bKTM5D_TnOMANk_Q38X_lLNO2wxTosJdxqQdluQoK/pub
mailto:flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no
http://www.minskole.no/flekkeroy


 
 

29-18/19 Rapport fra FAU 

- Felles temakveld i mars 

- FAU lager invitasjon 

- Foreldrenettverk 

- Skoleruta 2019 - 2020. FAU støtter forslaget om å flytte skolestart 

for å kunne ta fri fredagen i forbindelse med Kristi himmelfartsdag 

(2020). 

- Skilting om skolevei ønskes for å få ned fart på veiene inn mot 

skolen 

 

30-18/19 Rapport fra politisk representant (relevante saker i Oppvekststyret) 

- Ingen kommentarer til saker i forrige møte i Oppvekststyret 

 

31-18/19 Rapport fra skolen 

- Den politisk bestemte normen med 1 lærer pr. 15 elever (småtrinn) 

og 1 lærer pr. 20 elever (mellomtrinn) får betydning for 

bemanningen neste skoleår. 

- Det er innmeldt 40 elever til neste års første trinn. Samtidig sender 

vi 60 elever til ungdomsskolen. Det betyr reduksjon i årsverk på 

skolen. 

 

32-18/19 Skolens økonomi v/Marit Larsen 

- Resultat 2018  

- Kontorleder gikk gjennom tallene 

- Budsjett 2019  

- Kontorleder gikk gjennom tallene 

- Med bakgrunn i lærernorm og elevtallsnedgang vurderer 

skolen å utsette nytt dekke på fotballbanen 

 

33-18/19 Eventuelt 

- Skoleruta 2019 - 2020  

- FAU og styret støtter skolens forslag om å flytte skolestart 

(jfr. sak 29-18/19) 

 

 Neste møte: 30/4-2019 

- Sak om skoleavslutning med innsamlingsaksjon tas opp 

 

 

Ref.: Terje Alfsen 

https://drive.google.com/open?id=0Bz-uHvotE7sJQzAyN2t1c2JfLXBkSU1qRktmYmlVcW5IbWlZ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQBAtu4rkJCHsejewSJk4MP3hzJykA_elGvHz83d_IdIiX8EFOuNW2nMPC0_BMOPC8MrLFqt0auAIYO/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQBAtu4rkJCHsejewSJk4MP3hzJykA_elGvHz83d_IdIiX8EFOuNW2nMPC0_BMOPC8MrLFqt0auAIYO/pubhtml
https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/grunnskoler/Skoleruta/

