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REFERAT  

 

Møte i SU 

 

DATO: 10.12.2020 

 

Til stede 

Eirin Vige Fidje (leder), Kathrine Aas Thomassen (FAU), Tea Elise Engedal (elevråd), 

Oscar Marcussen (elevråd), Anne Grete Birkeland (ped. ansatt), Marcus D. Krogstad 

(ped. ansatt), Anita Lotsberg (politisk repr.), Terje Alfsen (rektor), Thomas Kulien 

(ansatt) 

 

Saker  

 

 

Nr Sak 

 10-20/21 Godkjenning av innkalling til dagens møte 

- Godkjent 

 11-20/21 Gjennomgang av referat fra forrige møte 

- Ingen merknader 

 12-20/21 Rapport fra elevråd 

- Elevrådet er delt i to på grunn av smittevern. Trinn 1 - 4 og 5 - 7 

har egne møter 

- Siden sist har elevrådet tatt opp hvordan en kan legge til rette for 

aktiviteter i skolegården nå som det er begrenset tilgang på grunn 

av smittevern. Elevrådet foreslår oppmerking av kanonball-bane 

på baksiden og lurer på om hockeybanen kan dreneres. 

- Elevrådet etterspør utbedring av fotballbanen og om innsamlede 

midler fortsatt er tilgjengelig. Rektor svarer at midlene er avsatt 

men at prosjektet er utsatt på grunn skolens økonomiske 

situasjon.  

 13-20/21 Rapport fra FAU 

- Temakveld i mars 

- Tema skal dreie seg om trafikk og Nullvisjon Agder 

inviteres som bidragsyter. Det vil bli en kampanje over en 

periode for elever og foreldre (på skolen og hjemme). 

- Trafikk 

- Det er fortsatt bekymringer rundt krysset ved gamle 

Lindebø. Tiltak er gjort og det jobbes med saken, men 

farlige situasjoner kan fortsatt oppstå. Entreprenør er 

kontaktet og de jobber med saken. Det blir lysregulering i 

mars. Skolen blir varslet om dette. 

- Gjennomgang av klassemiljø og andre saker på hvert trinn 

- Noen savner litt mer konkret informasjon om coronatiltak 

og annet til hjemmet  

- Bussen har vært forsinket enkelte dager og noen foreldre 

er bekymret for skysstilbudet. Det ønskes avklaring om det 

er krav til politiattest for sjåfører. 
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Saksdokumenter 

- Referat fra forrige SU 

- Sosial handlingsplan  

- Smittevernplan  

- Udirs brukerundersøkelser  

- Om arbeid i SU  

 

 

Ref.: Terje Alfsen 

 

- Parkering ved av- og påstigningsplass når foreldre kjører 

barna til skolen skaper kø og FAU ønsker at skolen sender 

påminning til foreldre om dette. 

 14-20/21 Rapport fra politisk representant 

- Politisk representant orienterte om følgende saker fra 

Oppvekstutvalget: 

- Barnevernsmelding 

- Ordensreglement for Nye Kristiansand 

- SFO og ordning for lavinntektsfamilier 

- Nasjonale prøver 

 15-20/21 Rapport fra skolen 

- Rektor orienterte om arbeidet med sosial handlingsplan 

- Rektor orienterte om utfordringer knyttet til Covid-19. Det at fast 

ansatte må bli hjemme ved symptomer utgjør den største 

bekymringen. Det fører til slitasje, ustabil bemanning og senket 

kvalitet i skoletilbudet. Noen foreldre er bekymret for smitte når 

trinnene er så store hos oss. Oppvekstdirektør sier organiseringen 

er forsvarlig på gult nivå. 

- Brukerundersøkelser som gjennomføres før jul er 

Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og 

Lærerundersøkelsen. Analyse av resultater gjøres under 

planleggingsdagen 4. januar 2021 og i neste SMU. 

16-20/21 Eventuelt 

- Taushetserklæring for styremedlemmer ble signert 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vShoke_09BVbXyLIp4iBT2D20G8Q2it5oTdMGLLyXX9jtDyhhtkisaL77YlP-FB357545ymx8JH_1n1/pub
https://sites.google.com/ikrs.no/eu2019-2022/sosial-utvikling/sosial-handlingsplan?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTa59TnYlSvnge5NDPc3xmydu8F1_wi10D8S9kv8W4Jn-4ff2LdvZHeIep6XYMknLgM4e6oraJOEnBt/pub
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/
http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-su-driftsstyre-ds.462837.no.html

