
 

 
Møtereferat   

Referat fra: Styret Møtedato: 01.12.20 Tid 1900-2030  

Møteleder: Monica 

Sønsterudbråten 

Møtested: Google Meet Neste møte: 19.01.21 

Referent: Hilde Norbakken Ref.dato: 01.12 20 Arkivkode:  

 

Tilstede Arild Sæbø (rektor) Rune Jensen (Politisk oppnevnt)  Monica Sønsterudbråten (leder av styret 
Foreldrerepresentant) Hilde Norbakken (Foreldrerepresentant,nestleder/skolemiljøsaker) Birgitte 
Bårdsen (FAU-leder) Espen Hægeland (Fagarbeider, SFO ) Oda E.J. Egenes (elevrådsrepresentant, 
skolemiljøsaker) Synnøve Løvdal (lærerrep) Ole Haukom (elevrådsrepresentant) 

Forfall: Cathrine Jacobsen (lærer) Øyvind Nærdal(lærer), elevrådsleder Truls E. Skoglund Witzøe. 

 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1.Referat fra 
elevrådet FAU , 
ansatte 

FAU: alle er enige om å kutte drastisk i arrangement utenfor skoletid. VI 
tar ingen sjanser nå tett opp mot jul. Spillkvelder utgår i klasserom.  
FAU har hatt gruppemøter i forkant – har hatt møte med 
gruppelederne. 4 grupper. Mye er i prosess. Skolemiljø: språkbruk, 
rollemodeller – elever som kan gå rundt i klassene IKT-gruppen : 
nettsikkerhet på skole-ipader. Nettfilteret på IPadene har 12 årsgrense 
– dette jobbes med. Gruppen har lagd en google-plattform der alt som 
hører til skolens arrangementer – FAU ansvar skal ligge digitalt. SFO 
gruppe: positive til arbeid som foregår i samtaler med SFO. Godt og 
konstruktivt møte med SFO. Trafikk-gruppen: Refleksbruk. Dette må 
oppmuntres til både fra foreldre og skole. Elevrådet ha fokus på dette  -
at det skal bli kulere å bruke refleks. Kan FAU støtte elevrådet med 
premier/reflekser?  
Elevrådet: Positivt med crazyhair-day. 6a vant snusen. Elevrådet har 
snakket om søppel i skolegården.  

Oppfordre til 
refleksbruk. Elevrådet 
se på om de kan finne 
på noe som løfter 
dette. FAU være med 
på konkurranse 
sammen med elevrådet 
på nyåret. Bør gjøres 
nå. Reflekser som 
henger på reimene på 
sekken fungerer best.  

2. Beredskap ift 
Korona. Kort 
orientering 
v/rektor 

 

Skolen er på gult nivå. Gode planer for beredskap. Jobber med å 
formulere et brev som kan sendes til alle – og det jobbes med å skrive 
dette så alle elever/foreldre kan få det på sitt morsmål. Vi er trygge på 
at skolen er ivaretatt fra kommunens side. God info. Flere utleiere har 
kuttet en del arrangementer nå, så det er generelt mye mindre aktivitet 
i gymsalen kveld og helger. Vi er spent på førjulstiden, bemanning. Det 
er mye press på lærerne nå. Noen av elevene begynner å syns det er litt 
trangt å være på samme sted i skolegården.  
Skolen ønsker ikke arrangementer der det er flere foreldre tilstede.  

Planer for de ulike 
nivåene legges ved 
referatet. 

3. 
Skolemiljøsaker
: 
-Skolens sosiale 
handlingsplan 
legges frem. 
 

Arild og Oda informerte. Denne legges ut på forsiden. Spørsmål fra FAU: 
Hvem har laget planen? Det er skolen som har utarbeidet denne 
sammen med ledelsen. Lena (sosiallærer) har ekstra ansvar på dette. 
PPT har vært med på et møte. Trenger konkretisering på noen av 
målene.  
Arild innkalle Hilde og Oda til møte om arbeidet videre over jul. 
Opplæringsloven 9a: denne bør gjøres tydeligere for foresatte. 
Denne planen er for 2021. Legges på hjemmesiden over jul.  
Bør opp som evalueringssak på skolen i mai. Også skolemijløutvalget. 
FAU også evaluere i mai.  
Ny plan presenteres i august. 

FAU ønsker å få de 
store målene mer 
konkretisert. Hvordan 
måle at man når 
målene? Dette bør det 
stå noe om i planen. 
Det vi kan gjøre målbart 
bør konkretiseres. 
Planen bør bli åpent 
kjent.  

Kristiansand kommune 
Oppvekstsektoren 



 Opplæringsloven 
paragraf 9a: dette bør 
løftes tydeligere på 
foreldremøter og forum 
for foreldre. Det kan og 
legges tydeligere på 
hjemmesiden. Legge 
info om det i årshjulet 
slik at det informeres 
om det jevnlig,  

4. 
Gjennomgang 
av resultatet av 
de nasjonale 
prøvene. 

Arild informerer. Det er 5. trinn som har disse prøvene. Engelsk resultat 
er preget av at en klasse hadde tekniske problemer under 
engelskprøven. Viste også resultater fra Havlimyra.  

 

5. Eventuelt 
 

Tar en gjennomgang av budsjettsituasjonen i februarmøtet. Arild 
informerte om økonomisituasjonen nå. Skolen går med underskudd i 
2020. Håper på mer tilskudd fra kommunen. Må gjøre det vi kan for å 
spare.  

 

 

 


