
 

 

 

 

FLEKKERØY SKOLE    Våre barn forandrer verden

 

 

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  

 

 

Referat fra skoleårets andre SU-møte  

 

Flekkerøy, 06.12.2022 

 

Til stede 

Ingunn Abusdal Røsok (nestleder FAU), Andreas Eidem (FAU-leder), Leon Olsen (elev), 

Leona Sofie Eidem (elev), Anne Grete Birkeland (lærer), Magne Thorvald Bakken 

(politiker), Tormod Lien (rektor og referent) 

 

Saker 

Nr. Innhold Kommentar 

14-

H22 

SU-høring: Forskrift til lokal fag- og timefordeling. (se vedlegg til 

innkalling). Vi så at nå skal 1-4. trinn ha 19 klokketimer hver uke. 

Det er gjort noen endringer på timetall på de ulike fagene fordelt på 

de ulike trinnene. Rektor sender inn et svar etter å ha konferert med 

lærerne (plasstillitsvalgt UF).  

 

 

15-

H22 

Skolemiljø-sak: 

- Skolens sosiale handlingsplan ble vedtatt. Den skal evalueres 

hvert år av SU i mai måned. 

 

 

16-

H22 

Hva er skolen opptatt av nå? (fast sak): 

Økonomi. Vi er 2 millioner kroner i minus til nå i år. Skolen har i 

tillegg ca 600 000 kroner i negativt disposisjonsfond opparbeidet 

over flere år. SFO står for ca 750 000 kr av de to millionene vi går i 

minus dette kalenderåret. Rektorene i byen har fått tydelige krev om 

å drive sin skole i balanse. Det må derfor nedbemannes noe både i 

SFO og på skole, og dette kan gå på bekostning av kvalitet. 

 

 

17-

H22 

Hva er FAU opptatt av nå? (fast sak) 

- Styringsdokument for Flekkerøy FAU er nesten ferdig 

(gjenstår litt om GPS) 

- FAU fra skoler i Vågsbygd skal møtes for å samarbeide rundt 

en bekymring for barn og unges situasjon i vår bydel. 

Forebyggende avdeling er også med. 

- FAU anbefaler 1. trinn og allerede fra første skoledag lage 

lekegrupper før barna går i friminutt. Dette er for å inkludere 

alle barn i lek og aktivitet ute. 

 

18- 

H22 

Hva er elevrådet opptatt av nå? (fast sak) 

- Elevrådet har fått 12000 kroner som de skal bruke på noe 

som er til glede for alle barn på skolen vår. De har ikke 

bestemt seg enda. 

- Elevrådet har også hatt fokus på uteområdet med tanke på 

skolemiljøutvalget neste gang. 

 

mailto:flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no
http://www.minskole.no/flekkeroy


 

 

19-

H22 

Politisk representant forteller at politikerne er opptatte av 

trafikksikkerhet på Flekkerøy. Bystyret vil bevilge midler til gang- og 

sykkelsti på Vesterøya, og prøver å påvirke fylkespolitikerne til å 

gjøre det samme. 

 

 

20-

H22 

Eventuelt 

 

 

 

Neste møte 

Dato Klokkeslett Sted 

Mandag 5. desember Klokken 14-15.15 Rektors kontor 

 

Ref.: Tormod Lien 

 


