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Møtereferat                                        
Referat fra: SU Møtedato:  30.11.21 Tid: 19.00 

Møteleder: Guro Skår Myre Møtested: Fagerholt skole Neste møte:  25.01.22 

Referent: Edith Hoff Ref.dato: 
 

30.11.21 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Alle tilstede 
Ikke møtt:    

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenning av referat - godkjent 

 

 

2 Nasjonale prøver 

Jevnt over gode resultater. Høy score på lesing og regning, mens engelsk er det 

faget som man må ha fokus på i årene fremover. Her scores det noe lavere enn 

landsgjennomsnittet. 

Skolen har flere ansatte som tar etterutdanning i engelsk og det vektlegges 

engelskkompetanse når det ansettes nye lærere. 

 

3 Referater  

Elevrådet: 

- 5 høflighetsregler hver dag. Gjøres hver dag frem til jul 

- Snusen – konkurranse om å holde orden i gang og klasserom. Elevrådet 

tar stikkprøver underveis. Avslutning 10.des.  

- Har utarbeidet forslag til desember-aktiviteter. F.eks hjerter med 

hyggelige oppmuntringer/oppfordringer til å henge på juletreet.  

- Elevrådet står med jule-plakater før skolestart på nissefest-dagen. 

FAU: 

- Undergruppene jobber videre med sine saker i skolemiljø, 

trafikksikkerhet, SFO og IKT. 

- Refleksaksjonen – Refleksene er samlet inn, leveres til rektor og deles ut 

til alle elevene. Konkurranse om hvilken klasse som er best. 

- Skolemiljøgruppa jobber med felles foredrag for foresatte. 

- Info om hærverk på sykler. 

- Korona: Juleavslutninger – FAU anbefaler at alle trinnene avklarer om 

juleavslutning avholdes klassevis eller samlet for hele trinnet. FAU 

anbefaler også 1 voksen pr barn og ingen søsken med på avslutning. 

- Skolen har kun klassevise øvinger på juleforestillinger i forkant av 

julegudstjenestene. 

Rektor minner på 

dette på 

hjemmesiden og for 

lærerne. 



4 Skolemiljøsaker: 

a. Elevkvelden – Elevkveldene var vellykket. Foreldre og elever var fornøyde. 

Infoskriv må oppdateres slik at det blir 2 foresatte per klasse som har 

ansvar (6 foresatte per trinn) 

b. Skoleveien og trafikksikkerhet 

Rektor jobber med muligheten for befaring av skolevei-situasjonen til og 

rundt skolen. 

FAU har initiativ gående mot Ingeniørvesenet mhp revisjon av 

trafikksikkerhetsplanen.  

c. Reflekskampanjen - Refleksene er samlet inn, leveres til rektor og deles ut 

til alle elevene. Konkurranse om hvilken klasse som er best. 

 

5 Ordensreglementet for skolene i Kristiansand. Tilbakemelding fra råd og 

grupper. 

FAU gir tilbakemelding om at reglementet er godt og dekkende. Punkt 2 kan 

spisses litt i omformulering om når det er lov å bruke sparkesykkel. 

 

6 Veileder skolegudstjenester 

Skolen følger veileder for skolegudstjenester og alternativ markering. 

Det vil sendes ut info om dette til foresatte slik at de kan sette seg opp på det 

arrangementet som de skulle ønske. 

 

7 Eventuelt.  
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