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REFERAT  

 

Samarbeidsutvalg 

 

DATO: 29.04.2020 

 

STED: Meet 

  

Repr./rolle Navn Til stede 

Foreldre, leder Eirin Vige Fidje X 

Foreldre, FAU Per Fronth  

Elev, elevråd Emine Løvsland Olstad  

Elev, elevråd Sebastian Halvorsen X 

Skole, pe d. ansatt Anne Grete Birkeland X 

Skole, ped. ansatt Marcus D. Krogstad X 

Skole, andre ansatte Torhild Skraastad X 

Skole, rektor Terje Alfsen X 

Politisk representant Marit Hornnes  

Gjest Marit Larsen (kontorleder) X 

  

Saker 

Nr Sak Kommentar 

32-19/20 Coronapandemi: Evaluering av hjemmeskoleperioden 

og oppstart av skole for 1. - 4. trinn 

- Foreldre uttrykker at de er veldig fornøyde med 

skolens opplegg og oppfølging av elever i perioden. 

- Elevene uttrykker at det er lettere å være på skolen 

enn å ha hjemmeskole. De savner å være på 

skolen, men det fungerer greit. 

- Lærerne: Det har vært fungert bra. Vi får oversikt 

over egne elever i andre fag, men savner å se 

elevene. Vi er positivt overrasket over barna som er 

tålmodige og flinke til å følge nye rutiner. Og vi er 

imponerte over hvor godt elevene har jobbet i 

hjemmeskoleperioden. I tillegg har vi lærere lært 

mye om IKT og vi har godt av nye utfordringer.  

- Rektor er fornøyd med måten ansatte, elever og 

foreldre har taklet perioden. Smittevern har blitt 

godt ivaretatt nå ved oppstart for 1. - 4. trinn. 

Inspektør Eivind Pedersen har ledet organiseringen 

fortreffelig. 

  

 
Sildenestangen 50 

4625 Flekkerøy 

Tlf.nr: 38 12 72 20 

Org.nr: 874 598 542 
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Hjemmeside: www.minskole.no/flekkeroy  
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33-19/20  Rapport fra FAU 

17. mai: Det blir båtkortesje fra Andås til Mæbø langs 

land. Folk oppfordres til å stå på utpekte steder og se 

på kortesjen. Alle skal synge “Ja, vi elsker” kl. 13.00. 

Flekkerøy Media er med på laget og skal bidra til at flest 

mulig får oppleve 17. mai-stemning. Mange frivillige 

organisasjoner ønsker å begrense inntektstap og har 

kreative løsninger. Mer informasjon kommer på sosiale 

medier og gjennom skolens kanaler til foreldre. 

 

  

34-16/17 Budsjett 2020 

Førstekonsulent gikk gjennom budsjett for 2020. Det 

kommer færre elever til skolen høsten 2020, noe som 

gir mindre tildeling. Samtidig drar skolen med seg et 

overforbruk fra 2019. Derfor blir det en krevende høst 

for skolen. Tillitsvalgte tas med i drøftinger rundt 

innsparing. 

Skolen budsjetter med et negativt resultat på kr. 200 

000,- 

 

  

 

Saksdokumenter 

- Logg elevråd  

- Brukerorganer med foreldrerepresentasjon  

- Årshjul hjem-skole-samarbeid  

 

 

Ref.: Terje Alfsen 

 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRjIS8caY6Fc9ASM-61YRLO-Tg8VLXnTNJCzooj6XjY5kBi3GN9o0sWlpcfERQTo3gDHL3v9wu5slFP/pub
https://www.fug.no/slik-jobber-raad-og-utvalg.468064.no.html
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ-sIZDFpfdhr9wH_sypYizxaBCg_22bUGIhfpk3qZdMbHuzRgJ5DW7G5FrQifJIRj1VwU7sIb51RUr/pub

