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Møtereferat                                        
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Ref.dato: 
 

14.09.21 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Rune Jensen politisk oppnevnt, Edit Terese Hoff foreldrerep, Guro S. Myhre foreldrerep, Øivind 
S. Nærdal lærer, Cathrine J. Segberg lærer, Milla Mørkestøl elevrådsrep, Helena N. Martinsen 
elevrådrep, Aksel elevrådsrep.  

Ikke møtt:   Susanne Moe FAU-leder, Espen Hægeland fagarbeider, Jonas Bårdsen elevrådsleder 

Kopi til: Arild Sæbø 
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Konstituering med valg av leder Guro Skår Myhre og nestleder Susanne Moe og 

representant i skolemiljøutvalget som ble Edit Terese Hoff.  I FAU er det Susanne 

Moe som er leder og Guro Skår Myre som er nestleder. 

Kort presentasjonsrunde.  

SU sitt mandat og organisering ble gjennomgått.  

Enstemmig valgt. 

2 Samarbeidsutvalgets årshjul.  

Hva skal forandres i forhold til fjorårets årshjul?  

Se vedlegg.  

Ingen forandringer 

foretatt.  

 

3 Saker fra årshjulet for september: SU rett før høstferien hvor skolens visjon og mål 

tas opp. Gjennomgang av ansvar og mandat.  
SU-leder velges. Se punkt 1.  

Samarbeidsutvalgets årshjul og planer for skolens psykososiale miljø, legges fram. 

Se vedlegg.  

Tidspunkt for årets SU-møter vedtas. 

19/10 2021 

30/11 2021 

25/1 2022 

22/03 2022 

26/04 2022 

31/5 2022 

Enstemmig vedtatt. 



4 Referater; elevrådet, FAU.  

 

Hvordan følger samarbeidsutvalget opp sakene fra elevrådet og FAU?  

Gjennomgår referatene på møtene.  

 

Saker fra FAU møtet 14.sep 2021 

 

‘ Foreldrenettverk 

‘ Trafikksituasjonen 

‘Ordensreglement  

‘ Årshjulet 

‘ undergrupper i FAU 

`Ikt-sfo-trafikk-skolemiljø.  

‘Elevkvelder 

 

Det første elevrådsmøtet var fint. Mange nye elevrådsrepresentanter. Tone 

har tatt bilde av elevrådet. Det skal settes i monteren i ganga ved 

helsesykepleiers kontor.  

 

5 Skolemiljøsaker:  

 
A. Hvordan opprettholde et godt skolemiljø. Prinsipper og rutiner. Aktiv 

skolegård, det jobbes fortsatt med «dekkløypa». Hoppbakken skal repareres. Fordi 

vi for 10 år siden fikk tippemidler til den, har vi forpliktet oss til å holde den 

vedlike i 20 år fra 2011. Det jobbes med skoleveien. Det er utfordrende med mye 

trafikk av gående og sparkesyklende barn på samme fortau.  

 
B. Temperatur skolemiljø. Hvordan opplever elevene miljøet på skolen nå? 

Oppleves som godt. Enkelte elever savner å kunne ferdes hvor de vil i skolegården. 

Skolen opprettholder organiseringen av faste områder for trinnene i friminuttene. 

Alle klasser blir møtt av en voksen på fast plass om morgenen. Går sammen inn.  

 

Foreldrerepresentantene nevner utfordringene med at både vår skole og skolene i 

nærheten har sprengt kapasitet. Elevtallet ser ut til å ville stige i takt med 

utbyggingen av Justneshalvøya.  

 

Arild tar kontakt 

med Oppvekst for å 

synliggjøre 

utfordringen med 

mange elever på 

skolene i området.  

6 Informasjon om smittesituasjonen på skolen? Grønt nivå.   

7 Ordensreglement for skolene i Kristiansand. Prosess.  

Jobbes med nå. Skal utarbeides en lokal plan for vår skole. 

 

Eventuelt. 

Rune Jensen spør om det er ansatt lærere med engelsk som fag. Lærere er under 

etterutdanning i engelsk. Uklart hva skolen trenger av fag fremover.  

 

Øivind opplyser om observasjon av mørklagt skolegård på kveldstid, ingen lys 

hverken på fotballbanen eller i bingen. Forgår mopedkjøring om kveldene.  
 
 

 

 


