
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – Tunballen barneskole 

Referat fra FAU-møte 
 
Dato: onsdag 17. mars 2021 
Tid: kl. 17.00 
Sted: Digitalt - Teams 
 
Klasse Klassekontakt innkalt Tilstede (navn på vara) 

1 blå Preben Gjertsen Ja 

1 gul Åshild Haga - forfall Marielle Hageland? 

1 rød Hilde Røyrås Nygård Ja 

     

2a  Arne Skraastad – forfall Ja 

2b Espen Tanggaard – forfall Foreldremøte 2.trinn 

     

3a Nikolai Kjos Asbjørnsen Ja 

3b John Ove Hjemlestad Ja 

3c Hildegunn Nilsen  

     

4a Torfinn Klungland Ja 

4b Angelika A. Jacgimczak Ja 

     

5a Lisbeth Røinås – forfall Marianne Mellemstrand - forfall 

5b Linda M. Ramsland – forfall Michael Dörter – forfall 

5c Julie B. Høistad Ja 

     

6a Anja Aurenes Ja 

6b Marianne Mellemstrand – forfall Torunn Helene Eidså 

6c Tor Marius Markussen Ja 

     

7a Trine Lise Herlofsen Ja 

7b Michelle L. Bustamante – forfall Ingen vara 

 
 
26/ 20.21  Godkjenning av referat fra møte 04.02.2021 
 
Vedtak: Godkjent 
 
27/ 20.21  Natteravn i Søgne og Songdalen  
Irene Kaspersen fra avd. for Innbyggerdialog og frivillighet og Heidi Johansen fra Søgne Frivilligsentral deltok 
for å orientere om Natteravnordningen. Heidi Johansen blir Natteravn-koordinator for Søgne og Songdalen. 
Ønsker helst størst innsats i Kvadraturen, da mye av fritids- og kulturtilbudene er i sentrum, selv de 
ungdommene fra Songdalen/Søgne. 
 
Både TRYG og kommunen har regler for smittevern basert på smittevernsituasjonen. Vi kan ikke ut i 
natteravnordningen på dette tidspunktet. Mulig oppstart etter sommeren.  
 
De tar en ny runde med smittevernsansvarlige etter påske – ønsker gjerne få dette i gang snarest mulig. Det 
viktigste er at vi er synlige og trygge. Det å åpne hjemme for ungdom i denne perioden er viktig. Politiet vil 
gjerne få beskjed tidlig om ting som foregår, uro, slåsskamper, fester osv. Ungdomstjenesten kan også 
komme som et tiltak.  
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Det er et spesielt behov vår eget nærmiljø, spesielt nå inn mot sommeren. Det oppleves som utfordrende og 
de forventer en ny «smell» i ungdomsmiljøet, slik man opplevde i 2020 med mye uro, rus og slåsskamper og 
foreldre måtte hente barn osv. Ungdommer er lei og rastløse, trenger å få ting til å skje og de trenger å finne 
på noe.  
 
Innspill fra FAU:  
Mange fra andre bydeler kommer også hit til Nodeland, med mye salgs av rusmidler og ungdom som henger 
i sentrum. Viktig med gode relasjoner med trygge voksne.  
 
Kan man vel gå natteravn selv i Koronatider? Mange smittevernstiltak kan gjennomføres. Viktig med 
preventive tiltak inn mot ungdommene. Vi går jo på butikken o.a. med for eksempel munnbind.  
 
Foreldre i Songdalen er positive til Natteravnordningen og ser frem til oppstart i vår bydel. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
28/ 20.21  Trafikale utfordringer på Tunballen  
FAU-leder orienterer om situasjonen. Assisterende rektor har hatt befaring sammen med Kristiansand 
kommune. Miljørettet helsevern har utarbeidet en rapport ang trafikksikkerhet ved Tunballen 
skole/Tunballen barnehage. I den forbindelse er det rapportert inn avvik og vi må sette inn midlertidige 
tiltak. Dette dreier seg blant annet om hvordan trafikkavviklingen foregår på vår felles parkeringsplass. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
29/ 20.21  Gå til skolen-kampanje, høsten 2021?  
Hva må til for å få flere elever til å gå til skolen? Kan vi ha en kampanje for elever som er gode til å gå til 
skolen? 
 
Innspill fra FAU:  
Det er viktig å ta hensyn til belønning som også tar hensyn til de barna som ikke bor i nærheten og kan gå til 
skolen. 
 
Ville det være et alternativ for de som bor et stykke unna, at de da får poeng for å benytte kommunen sin 
transport? Altså buss for de som har det alternativet, og taxi for de som har det. Siden poenget skal være å 
unngå i størst mulig grad foreldrekjøring. 
 
Vedtak: Innspill til kampanjen tas med i det videre arbeidet.  
 
30/ 20.21  Søknad til Grønn skolegård 
 
FAU-leder orienterer om søknaden til Kristiansand skole. Det er søkt om både midler fra kommunen og 
tippemidler + noen midler fra skolen disposisjonsfond. Pengene skal brukes til trampoliner til begge sider av 
skolen. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
31/ 20.21  Resultater fra nasjonale prøver for 5. – 7. klasse  
Rektor Kirsten Lønn Foss presenterer resultater fra nasjonale prøver høsten 2021, og FAU reflekterer om 
disse funnene.  
 
Resultatene varierer veldig fra år til år, men Tunballen ligger og har ligget en del under både det nasjonale og 
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kommunale nivået. I 2020 lå vi et godt stykke under. Dette ønsker rektor å gjøre noe med ved blant annet å 
styrke satsingen på grunnleggende ferdigheter som lesing. Kan man ikke lese godt nok, så blir både engelsk 
og matte også vanskelig.  
 
Hva gjør skolen videre? Rektor har involvert lærerne i hva man tar fatt i på skolen. Disse innspillene tas med 
inn i en leseplan som øker kvaliteten på læring fremover.  
 
Rektor positiv til lærere som søker etter- og videreutdanning. 1. mars var søknadsfrist og rektor har anbefalt 
videre de som har søkt fra skolen. Får ikke svar enda om hvilke lærere som får godkjent dette.  
 
Større skoler gjør det bedre enn mindre skoler, og mindre trinn. Det er ikke noe vi kan gjør noe med.  
 
Spørsmål fra FAU:  
 
1) Har det vært stor forskjell (antall) på trinnene de siste årene? Og om det har innvirkning på de store 
variasjonene på de nasjonale prøvene. 
 
Svar: Om dette anses som stor variasjon og om dette har innvirkning på resultatene, er det vanskelig å uttale 
seg om. Formålet med prøvene er å gi skolen kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing , 
regning og skriving. Når elevene tar denne på 5. trinn, er det da resultatet av fire års skolegang som kvalitet 
vurderes.   
 
2) Dramatisk store svingninger fra år til år, om hvilket mestringsnivå våre elever er på. Henger dette sammen 
med levekårsutfordringer?  
 
Svar: Levekårsindeksen er på 1,74 for Songdalen, men vi ligger midt på treet i Kristiansand kommune i 
forhold til andre bydeler.  
 
3) Det er ikke til å legge skjul på dårlig klassemiljø og utrygge forhold på 5. trinnet. Trinnet har opplevd at sine 
klasser ble delt opp og laget nye klasser, de har fått ny kontaktlærer og kommet opp på mellomtrinnet. Jeg 
tenker skolen i utgangspunktet har tatt et dårlig valg ved å splitte trygge klasser da de er enda ikke var blitt 
trygge på hverandre. 
 
Miljø er viktig for å kunne ta til seg læring. Har ikke elevene det trygt og godt i sitt klassemiljø så tar de heller 
ikke til seg læring. Vi får ikke en gjeng med 10 åringer som lærer og presterer, når klassemiljøet, stabilitet og 
trygghet ikke er der. Dette gjelder ihvertfall 2 av de 3 klassene. 

 
Svar: Jeg tenker også at klassemiljø kan spille inn på resultatene. 
 
 
Vedtak: Innspill til planen for oppfølging tas med i det videre arbeidet. 

 
 
32/ 20.21  Eventuelt 
Spørsmål fra Torunn, 6c ang størrelse på kohorter pr trinn.  
 
Svar: Det er hele tiden en avveining av smitterisiko vs forsvarlig opplæring som skolens primæroppgave.  
Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen og den enkelte skoles forutsetninger. På 
Tunballen, og da spesifikt på 6. trinn, har man delt dem opp i mindre grupper på tvers av klassene. Disse har 
faste fag og aktiviteter sammen, og er ikke sammen alle 60 samtidig.  
 
Lærere er også obs på at elever skal ha minst mulig kontakt med andre trinn, og tilpasser derfor friminutter 
o.a. felles tid slik at trinnene ikke treffes. Ansatte som er på tvers av trinn blir oppfordret spesielt til å ha 
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gode rutiner for hygiene og håndvask, og unngå særlig tett kontakt med elever. De må også ta særlig 
vurderinger av helsetilstand ved symptomer på Covid-19, slik at de holder seg hjemme eller tar koronatest. 
 
FAU tar dette til orientering og bes ta kontakt med rektor eller FAU-leder ved spørsmål.  
 

 
Alle referater fra FAU publiseres på skolens hjemmeside. 
 
Har dere spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med FAU-leder Tor Marius Markussen på mobil: 41560346 
eller e-post: tm_markussen@hotmail.com 

 
 
Det oppfordres til å dele viktige FAU-saker med de andre foreldrene. Bruk gjerne 
Facebookgruppen til klassen din. FAU-leder vil gjerne få innspill til saker som rører seg eller 
som FAU bør ta opp. 
 
 
 
Møteplan 21.09.2020 15.10.2020 26.11.2020 28.01.2021 

04.02.2021 
17.03.2021 05.05.2021 

 


