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Referat fra møte

15. oktober 2020



Info om overgang fra styre til 
samarbeidsutvalg i nye Kristiansand

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende og kontaktskapende 
organ for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal arbeide for å fremme 
kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet og skal gi elevene og foreldrene reell 
medvirkning gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med skolen, samt gi 
ansatte medvirkning på egen arbeidsplass.

Utvalget består av:
• 2 fra undervisningspersonalet
• 1 fra øvrige ansatte
• 2 fra foreldrerådet. Den ene er lederen av foreldrenes arbeidsutvalg
• 2 fra elevrådet
• 2 fra kommunen. Den ene er rektor på skolen. Den andre oppnevnes av 

kommunestyrets valg- og honorarkomite

• For alle representantene velges det personlige varamedlemmer

• Utvalget velger selv leder og nestleder. Rektor er utvalgets sekretær.



Konstituere FAU

FAU-styret
- Leder: Tone A. Mehren (sitter i samarbeidsutvalget)
- Nestleder Jørgen Nodeland(vara til samarbeidsutvalget)
- Kasserer – Terje Berg-Utby
- Sekretær – Pernille Lavoll Baade
- Informasjonsansvarlig – Lene Klingenberg



Gå gjennom vedtektene 
for FAU

• Både vedtekter og verdigrunnlag blir 
egen sak på neste FAU



Natteravner

Økt uro i ungdomsmiljøene og store mengder ungdom under 18 år i sentrum i helgene skaper nå bekymring.

Natteravnene vandrer hver lørdag, og ønsker å mobilisere ekstra særlig i denne tiden. Flere ansvarlige voksne tilstede har en
konfliktdempende effekt.

Vi utfordrer foreldregruppen, skolen og fau’ene til å ta en ekstra vandring, utover den ordinære vandringen den enkelte skole ellers deltar 
på.

Vi rekrutterer ekstra til følgende lørdager:
• 17. oktober- Comfort Hotell i Skippergaten 5-7
• 24. oktober- Comfort Hotell i Skippergaten 5-7
• 31. oktober- Thon Hotell Dronningen i Dronningens gate 5
• 07. november - Radisson Blu Hotell Caledonien

Vandringen varer fra kl. 22.30- 03.00 med pause med en matbit ca. kl. 01.00.

Det blir som vanlig felles info og briefing av politiet før vandringen starter.

Alle som deltar, er automatisk forsikret gjennom ordningen. Nye natteravner vandrer alltid sammen med noen med god erfaring.

7. Trinn utfordres til å gå skolens faste natteravns-vakter (sendes ut som egen mail til foreldrekontakter på 7. trinn)



• Utbygging av skolen – nå skjer det noe…
• Oppstart utbygging høsten 2021 og ferdigstilles i løpet av 2024 
• FAU vil bli involvert i planleggingsprosessen

• Stort arbeidspress på lærerne:
• Stort fravær av ansatte p.g.a. at det skal lite til for at man ikke får gå på jobb. 

Det er vanskelig å få tak i vikarer fordi alle skolen har samme utfordring. 
Lærerne som er på jobb gjør en fantastisk innsats for at dette skal gå minst 
mulig utover elevene. De stekker seg langt

• Trygg skolevei:
• FAU satte sammen en liten gruppe som skal se på trafikkfarlige steder på Lund 

som barna bruker som skolevei. Rektor innkaller på neste FAU en representant 
fra kommunen som arbeider med å følge opp barn skolevei.

• En fast representant i FAU fra hvert trinn:
• P.g.a. at det ikke er plass på personalrommet til flere enn 20 personer, ble FAU 

enige om at en av de to foreldrekontaktene i en klasse blir fast representant. 
Dette endres så fort vi kan være flere personer samlet.

Kringsjå skole
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