
             KROSSEN SKOLE 

    Kommunal kompetanseskole 

    Suldalsveien 2 

    4617 Kristiansand 

Referat fra skolemiljøutvalget 
 

Møtedato: Tirsdag 

12.03.19 
Tid: 18.00- 19.00 Møtested: 

Grupperommet 

2. etg 

Deltakere Innkalt til styremøte:  

Jørg Godtfredsen  for Utdanningsforbundet (h17/v19) og Ellen 

Svensson  for skolenes landsforbund (h18/v20), Linda Lochner 

(h17/v19) for andre ansatte , elevrådet ved Hannah Hummelvoll-Rud 

(h18/v19) ,  Chris Abram (h16/v20) politisk oppnevnt, Lill Cathrine 

Aabel Snaprud forelder  – leder for skolemiljøutvalget(h17/v19), Eli 

Storeide forelder – leder for skolestyret (h17/v19) og Stein Abusdal – 

rektor og sekretær for styret. 

 

 

Sak når: Innhold – vedtak i kursiv  

00.18/19 Godkjenning av referat fra 29.01.19. OK  

00.18/19 Godkjenning av saksliste for 12.03.19. OK  

Sak 1B- v19 Diverse orientering:  

1. Elevgrunnlaget skoleåret 19/20 for Næ og Komp. Orientering 

om elevtilgangen til Næ og Komp. Det er ca. 25 på Næ og ca. 

77 pr. nå til Komp 

2. Ansettelser i adm, lærere og fagarbeidere. Ansettelsesprossessen 

er begynt. Det gjelder både inspektør (Finn Arild Andersen 

slutter til sommeren), lærerstillinger og fagarbeiderstillinger 

 

Sak 4B-v19 Drøfting av skriv til politikerne i forhold til Krossen skoles økonomi på 

Nærskolen. Viser til to brev fra skolemiljøutvalget og FAU til 

Oppvekststyret i Kristiansand kommune. Kommunen ved politikerne 

ser positivt på at foresatte engasjerer seg og at de tar initiativ for at deler 

av kommunen ikke skal bli bydeler som sliter mer enn andre.   

Krossen skole sammen med Todda og Kim Henrik Gronert vil arbeide 

sammen for å styrke oppveksvilkår og integrering i bydelene. 

 

Saker fra 

elevrådet 
1. Elevrådet ønsker noe mer aktivitetsdager. Det er hobbydag, 

matematikkdag, internasjonale dager for å lære mer om ulike 

kulturer, i tillegg til den årlige internasjonale matdagen. Gjerne 

mer verkstedsdager for jul og påske gjerne for nærskolen og 

kompetanseskolen sammen.  

2. Bingen må fikses opp. Nettene er dårlige. Det gjelder både 

nettene bak målene og rundt bingen. Må se om plankene er hele 

og fine.  

3. Det er ønskelig med flere faste leker for de minste elevene ved 

1. klasse. 

4. Hvordan går det med søppelkasse ved dekkjungelen. 

5. Hva med mer lys i skolegården. Er det mulig med noe lys ved 

TL bygget.  

 



6. Hva kan vi gjøre med den smale gjennomgangen til 

setesdalsveien ved ballbingen. Den veien/stien er ikke god å 

sykle eller gå på. 

Eventuelt Neste skolemiljøutvalg/styremøte er satt til tirsdag 21.05 klokka 18.00 

til 19.00 

 

 
 


