
 

 

Møtereferat   
Referat fra: Styret Møtedato: 17.09.19 Tid 1900-2030  

Møteleder: Monica 

Sønsterudbråten / 

Arild Sæbø 

Møtested: Personalrommet Neste møte:   

Referent: Arild Sæbø / Hilde 
Norbakken 

Ref.dato: 17.09.19 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Styreleder Monica Sønsterudbråten, foreldrerepresentant for skolemiljøsaker og nestleder Hilde Norbakken, 
FAU-leder Silje Vågane , lærer Cathrine Jacobsen, lærer Øivind Nærdal, representant for andre ansatte Epsen 
Hægeland, elevrådsleder Thea Breivik, nestleder i elevrådet Hennie Elen Norbakken, 
elevrådsrepresentant/skolemiljøutvalg Thilo Alme og rektor Arild Sæbø. 

Forfall: Ny politisk oppnevnt representant er ennå ikke oppnevnt. 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Konstituering, valg av leder og 
hvilke oppgaver styret har. 

Monica Sønsterudbråten ble valgt til leder av styret for 
inneværende skoleår. 

2  Forslag til datoer for 
styremøtene dette skoleåret. 

Forslaget til datoer ble vedtatt: 22.10, 26.11, 21.01, 25.2, 31.3 og 26.5 

3 Referater fra elevrådet og FAU. 
Elevrådet har hatt sitt første 
møte. Der ble det valgt leder, 
nestleder og representant for 
skolemiljøsaker til styret. FAU 
har hatt sitt første møte og valgt 
nestleder. 

Se referat fra FAU. 
Styret ber FAU ta opp hva de mener er usunn og sunn 
mat, så SFO igjen kan svare på kritikken rundt 
eventuell usunn mat på SFO.  
Rektor oppretter sted på hjemmesiden til skolen der 
det legges ut dokumenter knyttet til arrangementer på 
skolen som FAU/foreldre har ansvar for. FAU leder 
samler inn dokumenter fra de ulike trinnene.  
Rektor/IT-ansvarlig forsøker utbedre innlogging på IST 
på hjemmesidene til skole og SFO. 

4. Hver enkelt forteller om 
oppstarten. 

Til orientering.  
Anbefaling fra 6 klasse om å bli enige i 
foreldregruppene om regler rundt spilling. Dette har 
hatt veldig god effekt på miljøet i en av klassene.  

5 Styrets årshjul. Enighet om å følge malen med de tilpasninger som må 
gjøres for året. 
Vedlagt forslag må vedtas neste møte. 

6 Skolemiljøutvalg 
A. Elevkveldene 
B. Uteområdet 

A. Det ble informert om hvilke datoer elevkveldene 
i år skal være på (Vedtak i FAU).  

B. Uteområdet blir ikke oppgradert med nytt 
bevegelsesanlegg i år. Dette er blitt utsatt til 
neste år. 

7 Eventuelt.  
 

 

Kristiansand kommune 

Oppvekstsektoren 


