
 

 

Møtereferat   
Referat fra: Styret Møtedato: 220920 Tid 1900-2030  

Møteleder: Monica 

Sønsterudbråten 

Møtested: Personalrommet Neste møte: 27.10.20 

Referent: Leif Anders 
Haanes 

Ref.dato: 220920 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Styreleder Monica Sønsterudbråten, FAU-leder Birgitte Bårdsen, lærer Øivind Nærdal, lærer Cathrine Jacobsen, 
representant for andre ansatte Espen Hægeland, elevrådsleder Truls Wtzøe, nestleder i elevrådet Ole 
Simonsen Haukom, Leif Anders Haanes (undervisningsinspektør) politisk oppnevnt representant Rune Bergane 
Jenssen 

Forfall: foreldrerepresentant for skolemiljøsaker og nestleder Hilde Nordbakken, 

elevrådsrepresentant/skolemiljøutvalg Oda Emilie Jakobsen Egenes 

Rektor Arild Sæbø. 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Konstituering. 
Presentasjonsrunde og mandat 
 
 
 

Mandat legges ved som vedlegg.  
Vedlegg nr 1 
Dette er en eldre versjon, om det eksisterer en 
nyere vil den bli presentert på neste styremøte. 
 
Saker til styret fra lærerne. Dette tas opp på 
personalmøtet med ansatte, slik at de kjenner til at 
dette er en kanal å bruke.  
 
 

2  Styrets årshjul. Hva skal forandres i 
forhold til fjorårets årshjul? 

Endringer gjort direkte i dokumentet. 
Noe unntakstilstand i år pga korona.  
 
Vedlegg nr 2 

3 Skolens visjon og mål  
Psykososialt arbeid 

Kort orientering ved Leif Anders.  
 
Styreleder i år blir Monica Sønsterudbråten 
 
Leif Anders sjekker at det ligger ut informasjon om 
Link på hjemmesiden.  
 
Vedtatte datoer for styremøter se sak 7.  
 

4 Elevrådsmøtet:  
Har hatt to møter. Et av temaene 
har vært el-sparkesykler. Alle i 
elevrådet ønsker el-sparkesykler til 
skolen. 3. trinn ønsker 
sparkesykkel til skolen.   
Bruk av mobil på skoleveien har 
ikke vært diskutert i elevrådet. FAU 
kommer til å ta det opp som sak. 

Leif Anders sjekker om miljøreglene ligger ute på 
hjemmesiden.  
 
El-sparkesykler. Skolens miljøregler sier det ikke er 
lov, og dette tas videre til skolen for revidering 
innenfor lovverket. FAU ønsker en sterk anbefaling 
om å følge de reglene som er i dag, og ordlyd som 
samsvarer med lovverket.  
 

Kristiansand kommune 
Oppvekstsektoren 



Skal ha opplegg rundt 
verdensdagen om psykisk helse, 
egen kahoot. Ole og Truls 
orienterer om arbeidet. 
 
FAU: Presentasjonsrunde, hvordan 
FAU skal fungerer som organ for 
foreldregruppa, å være mer 
proaktive og på hugget med å få 
gjennomført ting. Har laget grupper 
som skal jobbe med spesifikke 
saker. Egen IKT gruppe, egen SFO 
gruppe, trafikk-gruppe, sosial-
gruppe. Egen gruppeleder, som har 
egne møter på deler av FAU-møtet. 
 
Sosial tiltaksplan organiseres på 
hvert trinn. Foreldrene som lager 
en plan for sosiale ting på 
klassenivå. Tilpasset gult nivå.  
 
 

Det er ønskelig med en felles uttalelse på dette 
tema om el-sparkesykler fra FAU og skolen 
sammen. Arild, Andreas og Birgitte ser på dette i 
uke 41. 
 
Skolen tar opp sak om løse hjul på sykler på 
personalmøte. Lærere informerer i klassene, samt 
skriver om det på ukeplanene.  
 
 
 
 
 

5 Hvordan oppleves livet på skolen 
nå: 
 
Elevrådet: Gøy at vi kan være 
samlet som trinn. Turdager er bra. 
 
Se punkt 4 om markering av 
verdensdagen for psykisk helse.  

 

6 Skolens drift under korona 
 
 

Kort orientering fra Leif Anders.  
Innspill fra ansatte og elever.  

7 Forslag til tidspunkt for FAU og 
styremøter:  
27/10, 1/12, 19/1, 9/3, 20/4, 1/6 
 

Godkjennes 

4. Eventuelt  
 
Elevråd (Truls) ønsker elevkveld pr 
trinn.  
 
Hva med å ha en bad hairday el 
moro som kan skje på skolen? 
 
Innspill om sikkerhet på nett på 
ipader.  

  
 Elevkvelder i år utgår, saken tas opp for fremtiden.  
 
 
Sakens tas opp i elevrådet.  
 
 
Birgitte sender en sak til skolen.  

 

 


