
KRISTIANSAND KOMMUNE
Oppvekstsektoren

Møtereferat

Referat fra: SU Møtedato: 25.01.22 Tid:
Møteleder: Edith Hoff Møtested: Fagerholt skole Neste møte:
Referent: Susanne Moe Ref.dato: 26.01.22 Arkivkode:

Tilstede: Milla, Jonas, Helena, Martin,Espen, Øyvind, Cathrine, Rune (politisk oppnevnt), Arild, Susanne,
Edith og Guro.

Ikke møtt:
Kopi til:

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak
1 Godkjenning av referat - godkjent

2 Arild orienterte:

Bemanningsplanen:

Skolen satser på sosionomer. Ingen ufaglærte lærere, men brukes ufaglærte
vikarer. SFO leder vært ansatt i 90 % nå vikarierende SFO-leder i 100 %. Ønskes
SFO-leder i 100%. Fagarbeidere – både i skole og på SFO.

Kompetanseoversikten:

Engelsk- 9 lærere som har kompetanse i engelsk, men kommer 3 stykk til. Skolen
har ennå behov for flere engelsklærere. Ønsker mer kompetanse på IKT.
Veiledningspedagogikk ønsker flere lærer som har. Løftes frem i
medarbeidersamtaler.

Bemerkes at kompetanseoversikten er et godt verktøy for skolen og fordeling på
trinn.

Plan for det pedagogiske utviklingsarbeidet på skolen:

Skolens plangruppe arbeider med dette. Fra neste skoleår skal det lages en
pedagogisk handlingsplan.

SU gis anledning til å stille spørsmål. Det var ingen bemerkninger.



3 Arild orienterer om koronasituasjonen.

- Mange klasser i testregime pr. i dag. Skolen rapporterer to ganger ukentlig
til kommunen på smittetall. Informasjon om nye regler mht. karantene og
testing er sendt ut til lærere og informasjon er lagt ut på skolens
hjemmeside. Orienterer også om kommunens kompensasjonsordning ifht.
ekstraarbeid skolens ansatte har hatt ifbm. Covid.

Rektor minner på
dette på
hjemmesiden og for
lærerne.

4 Referater

Elevrådet – Elevrådsleder Jonas orienterte om følgende:

- Fagerholt skole fikk 2.plass i Beintøft. Skolen vant kr 5000,-. Eleven har ønsket at
pengene brukes til nye bøker på biblioteket.

- SNUSEN gikk bra – elevrådet delte ut muffins til 1.klasse som vant.

- Planer for våren: Kanskje de skal gjennomføre «crazy hair» eller «crazy clothes»
dager.

FAU –

- Det er ikke arrangert 17 mai de to siste årene. Dette gir FAU utfordringer
da 17.mai er hovedinntektskilden. Derfor vil ikke 5. og 6. trinn få samme
tilskudd til 7.klassetur som tidligere trinn har fått. Det ble oppfordret til å
allerede nå gjennomføre dugnader klassevis for å samle inn penger. Evnt
samarbeide på tvers av klassene/trinnene.

- Elevkvelder: Tilbakemeldinger om at elevkvelder har vært vellykket.
Oppsatte datoer blir stående, og man må fortløpende komme tilbake til
om det kan gjennomføres ift. corona-situasjonen.

- SFO:
- FAU og SFO-gruppen ønsker at brukerundersøkelsen sendes ut slik

den er nå.
- Trafikk:

- Refleksaksjon: Tilbakemelding om at elevene på skolen er flinke til
å bruke refleks. Ønskelig at trafikkgruppa i FAU gjennomfører
refleksaksjon hvert år. Representanter fra gruppa har også vært
med på befaring av skoleveien sammen med rektor og kommunen
og det er gjennomgått punkter med trafikale utfordringer.

- Skolemiljø:
- Vært i kontakt med barnelege Jesse Aboagye som sammen med

Politiet kan gjennomføre foredrag med tema misbruk av barn i
sosiale medier. Gruppa tar kontakt med skolen før å høre om
skolen og FAU kan dele på kostnaden. Foredraget er også relevant
for skolens ansatte.

-



5 Skolemiljøsaker:

A. Elevkvelder utgår så lenge skolen er på gult nivå. Kan komme endringer og da
ønsker vi oppstart av elevkvelder igjen.

B. Arild orienterte om skoleveien og trafikksikkerhetsplanen

C. Reflekskampanjen: FAU ønsker å gjennomføre dette årlig. Elevrådet og SU
positive til dette.

6 Eventuelt:

Rune Jenssen stiller spørsmål ved skolens behov for lærebøker samt fokus på
kopiering fra bøker fordi lærere ikke har tilgang.

- Arild orienterer om at ny inspektør skal lede prosess med fokus på «nye
læremidler» som skolen skal ha i vår.

- Delte meninger blant lærere og trinn mht. behov for fysiske lærebøker.
Behov for god dialog med foreldre mht. å begrense skjermtid.

- Det stilles spørsmål til om skolen har nok ressurser til de å kunne få tak i
bøker de trenger?

- Arild orienterer om at skolen slik som øvrige skoler i Kristiansand ikke har
de beste lærebøkene, men kommunen kjøper lisenser som alle skolene i
kommunen kan bruke. Forlagene låser en til å kjøpe både bøker og
skjerm.
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