
REFERAT FRA FAU VED SONGDALEN UNGDOMSSKOLE, 
MANDAG 9. DESEMBER 2019. 
 
8b, 8c, 9a, 9bx2, 9c, 10a og 10c var representert på møte. 
 
ØKONOMI. 
Det ser ut som vi kommer ut sånn ca. i balanse i 2019. Det står igjen noen større 
transaksjoner, og noen penger må bli overført til neste år. Det ventes også noe 
refusjon inn som kommer på slutten av året. Rektor er spent på hva som kommer når 
vi blir ny kommune. Budsjettprosessen i nye Kristiansand foregår nå. Det er mye 
mindre innspillsmulighet for rektor til budsjettet i nye Kristiansand enn hva som har 
vært vanlig i Songdalen. Skolen får ikke budsjettet før om ca. en måned. Det virker 
som systemet som Kristiansand bruker er solid og gjennomarbeidet. 
Det ligger et krav i Kristiansand om å spare inn. Det forventes at rammen for 2020 er 
strammere enn for 2019. 
 
Når det gjelder leirskole har Kristiansand et eget opplegg på Bringsvær med 3 dagers 
leirskole. Dette er lagt til 6.-7. trinn. Vi antar at årets 7. trinn i Songdalen får leirskole 
neste høst på 8. trinn, mens det fra året etter blir 6.-7. trinn. 
 
Det er bestilt inn 40 nye elevstoler til skolen. Disse kommer rett over nyttår. 
 
MATTEMARATON. 
Vibeke har sagt seg villig til å være med å arrangere det, men flere foreldre fra hver 
klasse må være med på selve kvelden. 
Heldagsprøve i matematikk for alle tre trinnene er fredag 10. januar. Det er satt opp 
mattemaraton for 8. og 9. trinn mandag og tirsdag samme uken. En mulighet er at 10. 
klasse kan ha samtidig som 8. trinn, da kan noen elever fra 10. trinn være med å 
hjelpe på 8. trinn.  
Representant for 8. og 9. trinn tar kontakt med Vibeke og hører hva som er gjort av 
forberedelser. 
 
NYE LÆRERPLANER. 
Skolen har jobbet en stund med overordnet del i læreplanen. Det skal være mer 
synlig tverrfaglighet og mer dybdelæring. Folkehelse og livsmestring, demokrati og 
medborgerskap og bærekraft skal gjennomsyre alle fag ifølge den nye læreplanen. 
De nye fagplanene er nettopp kommet og er ikke jobbet spesifikt med enda. 
Kompetansemålene i hvert fag har blitt færre. I matematikk er kompetansemålene 
delt inn for hvert trinn, bortsett fra 1. klasse. Det er også kjerneelementer i hvert fag.  
Det kommer snart et høringsutkast for ny eksamens form. 
 
Kristiansand kommune har lagt til grunn at frem til vinterferien skal skolen jobbe 
spesifikt med elevmedvirkning. Elevmedvirkning er mer vektlagt i de nye 
læreplanene. Fra vinterferien og ut skoleåret er det mer trykk på å jobbe med 
fagplanene. Skolene i hver sone finner en felles plan på hvordan det kan jobbes 
med. 
 
 
 
 



SCHOOL IN. 
Et forskningsprosjekt fra UiA. Siste samling blir onsdag 11. desember. Her har det 
blitt jobbet med å bruke nærmiljø / foreldre som en ressurs inn i skolen, og med 
elevmedvirkning.  
9. trinn skal til Porsmyr i løpet av våren, der skal det bakes litt på gamle måter.  
10. trinn har vært ute og sett på krigsminner i vår kommune. 
 
UNGDOMSMILJØET. 
Det har vært litt utfordringer i høst. Dette har vist seg i litt hærverk rundt om kring, 
også på skolen. Skolen har en følelse av at noen elevsammensetninger forsterker 
negative holdninger hos hverandre. Det er et tett samarbeid med politiet, SLT 
koordinator og ungdomsklubben rundt dette temaet. Det har vært noen samtaler 
mellom politiet, elever og foreldre. Viktig at foreldre er så tett på som mulig. 
Skolen har også et tett samarbeid med ungdomsklubben på Noden. 
 
KOM.FUG. 
Representanten fra SUS har vært på møte i Kristiansand. Kom.fug. er et kommunalt 
foreldreutvalg med foreldre fra alle skolene. Det blir en ny inndeling med ny 
kommune.  
Tre saker som bør videreformidles: 

1) Det har blitt skrevet et innlegg hvor det ble stilt spørsmål ved hvordan det skal 
spares inn 12,3 millioner kroner fra neste år. Det blir skrevet et brev til 
politikerne hvor foreldre støtter at de er bekymret over utviklingen som er satt i 
gang.  

2) En fra Møvig skole hadde en sak om bruk av trådløs kommunikasjon i skolen. 
To ulike saker som ble satt sammen til en. Wifi bruk og mobil bruk i skolene. 
Henviste til flere studier fra USA. Bekymringen er rundt stråling og innvirkning 
på elever og ansatte. Kom.fug. er enig i at data og PC er en forstyrrende faktor 
for barna.  

3) Søknad om bidrag og hjelp til en foreleser som skulle si noe om internasjonal 
diskriminering 1. mars på Fiskå skole. Kom.fug. sa nei til å støtte en slik enkelt 
sak på en enkelt skole. 

 
 
Rektor kaller inn til neste møte. 
 
 
Gyri L. Pedersen 
referent 


