
 
FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden

 

 

REFERAT  

 

Oppstartsmøte i FAU og SU 

 

DATO: 21.10.2020 

  

Til stede 

 

Saker del I (FAU og SU) 

 

 

1. trinn  

2. trinn Kathrine Aas Thomassen 

3. trinn Svein Aksel Nakkestad 

4. trinn Amalie Falkum 

5. trinn Elin Nilsen 

6. trinn Anne Nilsen 

7. trinn Eirin Vige Fidje  

Elevråd Tea Elise Engedal, Oscar Marcussen 

Ansatte Anne Grete Birkeland, Marcus D. Krogstad 

Kommune Anita Lotsberg (politisk repr.), Terje Alfsen (rektor) 

Nr Sak 

 01-20/21 Rektor ønsket velkommen til oppstartsmøte. I år ble det uten 

GPS-representanter på grunn av koronapandemien. Det kan ikke 

arrangeres GPS på forsvarlig måte dette skoleåret. 

 

Nye og gamle representanter presenterte seg. 

 02-20/21 Rektor gikk gjennom hvilke organer vi har i skolen og deres 

oppgaver/mandater. 

 

Egne brosjyrer om arbeid i FAU og SU ligger på skolens hjemmeside og i 

lenken nedenfor. 

 

Det store arbeidet i FAU/SU i fjor rundt opprustning av fotballbanen er 

lagt på is på grunn av skolens pressede økonomi. 

 

Årshjul for hjem-skole-samarbeid ble gjennomgått. Oppdatert årshjul 

ligger i lenken nedenfor. FAU vil være forsiktige med å anbefale 

foreldrenettverk dette skoleåret, men skal se på muligheten for å 

gjennomføre det i forbindelse med temakveld i mars. 

 03-20/21 Konstituering av FAU og valg av representanter til skolens SU for 2020 - 

2021 

- Leder: Eirin Vige Fidje 

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  
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- Nestleder: Elin Nilsen 

- To representanter til SU: Eirin Vige Fidje og Kathrine Aas 

Thomassen 

- SMU-representant: Elin Nilsen 

 04-20/21 GPS skoleåret 20/21 

- Det blir ikke arrangert GPS dette skoleåret (på grunn av 

covid-19), men det settes opp datoer for arrangementene da det 

kan søkes midler/støtte som elevene kan bruke på andre sosiale 

arrangementer. 

 05-20/21 Retningslinjer for skoleturer (se saksdokument nedenfor) 

- FAU ser at skolens tidligere praksis med overnattingsturer til 

Danmark for 7. trinn ikke kan videreføres. Rektor sier at slike 

turer ikke er lovpålagt og skolen kan ikke forsvare pengebruk til 

dette formålet. Å gjennomføre i henhold til nye retningslinjer 

støttes av FAU. 

 06-20/21 Åpningstider i SFO 

- Forespørsel fra foreldre på 1. trinn om utvidet åpningstid kan 

dessverre ikke innfris. Vi må følge kommunens åpningstider. 

Tildeling av ressurser gjøres på bakgrunn av åpningstider og 

bemanningsnorm. 

 07-20/21 Rapport fra skolen v/rektor 

- Lærerne jobber med ny læreplan og tar elevene med i spennende 

dybdelæringsprosjekter. 

- Smitteverntiltak legger noen begrensninger på driften men vi 

prøver å jobbe så normalt som mulig. Det skal blant annet bli 

gjennomført julegudstjeneste i tre omganger i uke 51. 

08-20/21 Eventuelt 

- Felles temakveld i mars. FAU vil planlegge et opplegg som kan 

kjøres digitalt om nødvendig. Datoen settes til 16. mars. FAU 

jobber videre med dette i neste møte. 

- Trafikksituasjonen rundt skolen. Hvordan gjøre skoleveien 

tryggere? 

- Rektor/inspektør skal ha vakter (stikkprøver) på 

Kvitefjellveien og Kårholmsveien med informasjon om hvor 

foreldre skal kjøre ved avlevering av elever. 

- Elevrådet og skolen utfordres til å lage egne kampanjer om 

trygg skolevei. 

- FAU tar kontakt med fylkeskommunen om krysset ved 

gamle fergekaia. 

- FAU tar kontakt med utbygger ved gamle fergekaia om 

barnas sikkerhet i området. 

- Nye Kristiansand kommunes ordensreglement 

- Tatt til orientering 

Saker del II (SU) 



 
 

  

 

 

Ref.: Terje Alfsen 

 

  

09-20/21 Konstituering av SU 

- Leder: Eirin Vige Fidje 

- Nestleder: Kathrine Aas Thomassen 

05-20/21 Retningslinjer for skoleturer (se saksdokument nedenfor) 

- SU støtter at retningslinjene blir fulgt 

06-20/21 Eventuelt 

- I nye Kristiansand blir det ikke lenger gitt møtehonorarer til 

elever, foreldre eller lærere. Det er kun politisk representant som 

får honorar. Møtetidspunkt for SU blir derfor lagt til kl. 14.00 på 

møtedager slik at lærerne kan bidra i SU i sin arbeidstid. 



 
 

Vedlegg 

 

Saksdokumenter 

- Hjem-skole-samarbeid  

- Kristiansand kommunes retningslinjer om skoleturer: 

Hensikt 

Turer i skolens regi er en verdifull del av opplæringen både faglig og sosialt, og skal bidra 
til å forsterke læringsutbyttet og gi elevene impulser ut over det man kan få til i den 
ordinære undervisningen på skolen. Det er et stort læringspotensial for elevene i å delta i 
planlegging, gjennomføring og oppfølging av en tur.  Derfor skal alle, uavhengig av 
personlige forutsetninger, ha like muligheter til å delta. 

Formålet med retningslinjene er å sikre en riktig og lik forståelse av lover og regler som 
skal gjelde for turer i skolens regi. Turer i privat regi utenom skoletiden omtales ikke, da 
slike turer er utenfor skoleeiers ansvar. 

Gjennomføring: 

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av turer i skolens regi: 

● Med tur og ekskursjon forstås: 
○ Turen inngår i skolens virksomhetsplan/årsplan 
○ Turen er en del av opplæringen og er forankret i læreplanverket 
○ Alle elevene skal ha mulighet for deltakelse 
○ Det er organisert alternativ opplæring for elever som ikke deltar 
○ Det er utarbeidet regler for turen, blant annet med sanksjoner for hjemsendelse 
○ Kommunens og skolenes ordensreglement gjelder for turen 
○ Det kreves ikke egenbetaling for deltakelse 
○ Ulykkesforsikring for elevene gjelder for turen 
○ Ansatte som deltar på turen skal avlønnes etter gjeldende avtaleverk 
○ Skoleeier er ansvarlig for gjennomføring av skoleturen 

 

● Gratisprinsippet i oppll. § 2-15 gjelder ved gjennomføring av skoleturer, og dette 
kan ikke fravikes ved avtale med foresatte. Det er anledning til finansiering av turer 
i form av gaver, dersom bidrag er samlet inn frivillig, anonymt, kommer hele 
gruppen til gode og at det ikke stilles krav om motytelser. 

Skolen kan ta imot rene pengegaver fra andre enn foresatte, men slike gaver skal også 
være anonyme, og det skal ikke knyttes til reklame for giver eller produkter. 

Utgifter til kost dekkes normalt ikke av skolen, da elevene uavhengig av en skoletur må 
ha næring. Utgiftene må imidlertid være på et nivå som ansees normalt for elevene.På 
leirskole inngår kost i oppholdet. 

● Det er anledning til å arrangere avsluttende turer på 7. og 10. trinn med inntil én 
overnatting, der innholdet har et mer sosialpedagogisk formål. Retningslinjene for 
øvrig gjelder også for slike turer. 

● Skoleeiers forsikring av elevene i skoletiden gjelder også for skoleturer. 
Forsikringen dekker ikke tap eller skade på private eiendeler. 

● Ansatte som deltar på skoleturer får dekket egne reisekostnader etter normalt 

https://www.minskole.no/flekkeroy/Underside/2778


 
 

 

 

 

 

regulativ, og lønnes av skolen etter gjeldende avtaleverk. En av representantene 
som er med fra skolen skal være ansvarlig for gjennomføring av turen. Det 
gjennomføres en Ros-analyse i forkant av turen, der det også skal fremgå hvem 
som har ansvar for hva under turen. 

● Dersom foresatte deltar på turen, skal det i forkant avklares hva som er deres 
ansvar og rolle. Foresatte som deltar på skoleturer må levere gyldig politiattest og 
skal gjøres kjent med, og skriftlig bekrefte lovpålagt taushetsplikt. 

● Kommunens og skolens ordensreglement, opplæringslovens bestemmelser, 
herunder kapittel 9A, gjelder for skoleturer. 

● Elever som av ulike grunner ikke har anledning til å delta på en skoletur, skal ha 
tilbud om et fullverdig alternativt skoletilbud i den tiden skoleturen varer. 

● Skoleturer skal ikke ha en varighet på mer enn tre overnattinger, og ikke legges til 
utlandet. Turer utover disse rammene må det søkes om godkjenning for til 
kommunalsjef skole. 

● Dersom skoleturer fordrer at elevene har eget utstyr ut over det som normalt alle 
har, må skolen sørge for at det er mulig å låne dette. 

● Skolen kan lage utfyllende og supplerende retningslinjer tilpasset egen skole. 
Disse må godkjennes av kommunalsjef skole. 

● Turer som arrangeres av foresatte eller andre utenom den organiserte skoletiden, 
er ikke skolens ansvar. Dersom foreldrene velger å arrangere tur på frivillig basis 
for elevene, er dette ikke å regne som en skoletur. For slike turer gjelder ikke 
gratisprinsippet, og turene må legges utenfor skoletiden, da skolen ikke har 
anledning til å gi elevene kollektiv fri jf. oppl. § 2-11. Skolen skal ikke involvere seg 
i planlegging, informasjonsdeling og gjennomføring av slike turer. 

Referanser: 

Dette reglementet er forankret i 

○ Opplæringsloven § 2-3: Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-3 

○ Opplæringsloven § 2-15: Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-15 

○ Forvaltningsloven § 13: Taushetsplikt https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13 
○ Vedtekter om ordensreglement for skolene i Kristiansand (Ordensreglementet er 

ute på høring og derfor ikke enda vedtatt.) 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A72-3
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A72-15
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713

