
 

 
Møtereferat   

Referat fra: Styret Møtedato: 01.06.21 Tid 1900-2030  

Møteleder: Monica 

Sønsterudbråten 

Møtested: GoogleMeet Neste møte:  

Referent: Hilde Norbakken Ref.dato: 01.06. 21 Arkivkode:  

 

Tilstede Arild Sæbø (rektor) Rune Jensen (Politisk oppnevnt)  Monica Sønsterudbråten (leder av styret 
Foreldrerepresentant) Hilde Norbakken (Foreldrerepresentant,nestleder/skolemiljøsaker) Oda E.J. 
Egenes (elevrådsrepresentant, skolemiljøsaker) Synnøve Løvdal (lærerrep) Truls Esubalew Witzøe 

(elevrådsleder) Cathrine Jacobsen (lærer) Øyvind Nærdal (lærer) Andreas Meltevik (FAU kom 
inni møtet fra sak 3)Ole Haukom (elevrådet, kom inn i møtet fra sak 3)  

Forfall: Espen Hægeland (Fagarbeider, SFO ), Birgitte Bårdsen (FAU-leder) 

 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1. Godkjenning av innkalling 
og referat fra forrige møte 

  Godkjent.  

2.Referater v/Elevrådet, FAU 
(+ evt ansatte) 

Referat Elevrådet : ikke mottatt. Forslag på CrazyClothes-
dag, forslag om dato er 18 juni. Elevrådet og rektor 
planlegger videre. Dekkløypa: fortsatt på vent. Skjer 
uansett ikke noe med dette før til høsten. Vi står i en 
kommunal kø. Elevrådet bør sende en henvendelse til 
kommunen tidlig i høstsemesteret om dette. Andreas gikk 
gjennom FAU referat.  Ansatte: Flott samling med 
mattemaraton. Markering for alle trinn – i kohorter.  

 

3.Informasjon om nye 
aspekter ved skole-hjem-
samarbeid v/Arild 

Arild informerer. Ble opprettet en gruppe med 4 lærere 
som har jobbet med dette siden januar. 4 møter: jobbet 
med hvordan forbedre kommunikasjon mellom skole og 
hjem. Hvordan ha bedre info på ukeplan (også om hvordan 
det går i klassen). Møte foreldrene på en god måte første 
gangen. Se på oppstarten av året – hvordan ha 
foreldremøter, når osv. Gruppa fortsetter å jobbe sammen 
til høsten. Skolen se på hvor åpne de kan være i 
kommunikasjon. FAU ønsker mer åpenhet.  

 
 

4. Forslag til styrekandidater På det første FAU møtet må de velge representant til SU. 
Forslag fra SU om at 1 fra Skolemiljøgruppa i FAU stiller 
som representant.. Dette for å skape bedre flyt mellom de 
ulike styrene.  Representanter i SU skal være fra FAU.  

 

5. Eventuelt 
 

Avslutninger. Avslutningsarrangementer for 7 trinn, og tur 
for 7de trinn gjennomføres. Blir det streik, tar foreldrene 
fullt ansvar for gjennomføring av klasseturen. Blir det en 
annen situasjon etter den 13 juni, så er det mulig å 
gjennomføre også for de andre klassene. Vi må avvente 
situasjonen.  

 

 

 

Kristiansand kommune 
Oppvekstsektoren 


