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KRISTIANSAND KOMMUNE 
Undervisningssektoren 

 
 

Innkalling til SU 

  Kristiansand, 11.10.21  

Innkalt:   

Rune Jenssen Politisk oppnevnt 

Edith Terese Hoff      Foreldrerepresentant, nestleder 

Guro Skår Myre Foreldrerepresentant, leder 

Susanne Moe FAU-leder                  

Cathrine J. Segberg Lærer  

Øivind S. Nærdal Lærer   

Espen Hægeland Fagarbeider 

Jonas Bårdsen elevrådsrepresentant, leder   

Helena Nordbø Martinsen elevrådsrepresentant, nestleder 

Milla Mørkestøl elevrådsrepresentant, skolemiljøsaker  

          

Du innkalles herved til samarbeidsutvalgsmøte på Fagerholt skole på 
personalrommet i 2. etg. tirsdag 12. oktober kl. 1900 – 2030.  
   

Saksliste 
 

1. Referat fra sist møte i SU. Sjekk gjerne dette før møtet. Kommentarer? 

Godkjent. Lage eget underpunkt som heter oppfølgningssaker. Arild 
følger opp ifht. oppvekst. 

 
2. Referater; elevrådet, FAU. Hvordan følger samarbeidsutvalget opp 

sakene fra elevrådet og FAU? 
 
Elevrådet vært på elevrådskurs. Var fint og lærerikt kurs. Tatt med seg 

erfaringer fra andre skoler f.eks. bad hair day og kanonballturnering.  
 

Psykisk helse dag ble gjennomført på skolen i dag 19.10.21. Elevrådet 
planla det sammen med helseseykepleierne. Elevrådet delte blant 
annet ut kort og popcorn til elever på skolen hvor det stod «du er god 

nok».  Det var også flere andre aktiviteter knyttet til psykisk helse. 
 

Gjennomgang av ordensreglementet for grunnskolen. 
Ønsker at det skal være lik respekt for vikarer som for læreren. Arild 
tar dette opp med skolens ansatte. 

 
Elevrådet vil ta bort punktet om heldekkende klesplagg forbudt. Mener 

det ikke harmonerer med punktet om religionsfrihet. 
 
Elevrådet ønsker å få inn at skolens ansatte ikke kan røyke eller snuse i 

skoletiden. Elever har opplevd dette. Arild sier det er en regel for dette, 
ikke lov til å røyke eller snuse i arbeidstiden. Arild tar dette opp med de 

ansatte og har videre dialog med elevrådet om dette. Følges opp i 
neste SU-møtet. 
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Elevrådet vil lage noen nye høflighetsregler.5 regeler, en for hver dag i 

uken. Skal tas opp i elevrådet 1/11-21. 
 

 
 

3. Sakset fra årshjulet for oktober: Foreldresamarbeid – herunder 

arrangementer som foreldrene og skolen er sammen om og innhold på 
foreldremøtene i februar. 

 
SU diskuterte oppsettet for foreldremøte. Todelt-tema for foreldremøte 
med etterfølgende nettverksmøte. Dele 1.-4.klasse og 5.-7.klasse. 

Arild: Foreslått en tredeling av møtet, eks. ipad/chromebook. Lærerne 
utarbeider sammen med foreldrekontakt tema for trinnene. Gå fra tema 

til tema med mingling. Fortsetter å snakke om dette ved neste møte og 
Arild følger opp med skolens ansatte. 
 

Felles foreldrearrangementer:  
Tenning av julegata 23.11.21 

I 2022: Fagerholtdagen og 17.mai 
 
Arild setter opp datoer for juleavslutning for trinnene. 

 
4. Skolemiljøsaker: 

A. Oppstart av elevkveldene. Viser til tidligere gjennomgang herunder 
referatet fra FAU. 

B. Uteområdet. Blitt lovet et bevegelsesanlegg i cirka 5 år. Arild følger 

opp ifht. kommunen.  
C. Skoleveien. Onsdag befaring med barn, og unges representant i 

plansaker sammen med Arild og Edith. Skal bygges bredere vei fra 
Margrethesvei og ned til skolen. Involvere busselskapene hvordan de 
opplever dette. Rektor følger opp ifht. busselskapene og ifht. Eide 

barnehage. Elevrådets representanter opplever også skoleveien og 
strekningen som er befart som en utfordring. 

Hvis vi skal gjøre noe politisk bør FAU følge opp. FAU-leder vil be 
trafikkgruppa følge opp ifht. politikkere og involvere velforeningen på 

Justneshalvøya. 
 

5. Ordensreglement for skolene i Kristiansand. Tilbakemelding fra råd og 

grupper. 
 

Rektor gjennomgår innspill som er kommet fra trinnene.  
 
Rektor sender sine foreslag til lokale regler for skolen til SU. SU fatter 

vedtak neste styremøte 30/11. 
 

6. Eventuelt 
  
Vedlegg:  

 
 

Med hilsen           
Arild Sæbø           Guro Skaar Myre 
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Rektor      leder av samarbeidsutvalget 

        


