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Referat fra samarbeidsutvalg 04.02.21 kl 18.00- 19.00 

Til stede 

Tor Marius Markussen, leder for SAU og FAU 

Hilde Røyrås, foreldrerepresentant 

Lina Follerås 5B, elevrådsrepresentant 

Leah Kristensen 6B, vara elevrådsrepresentant 

Gro Øveland Rygg, lærerrepresentant 

Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant 

Anna Marta Szyc, representant fra andre ansatte 

Øyvind Fagerli, H, kommunestyrets valg- og honorarkomite 

Rune Heggdal, kommunalsjef 

Kirsten Lønn Foss, rektor 

Meldt frafall:  

Sivert Oseassen Onshus 6B, elevrådsrepresentant 

 

Samarbeidsutvalg: 

Sak 9/20.21 Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

Sak 10/20.21 Godkjenning av referat fra forrige møte, samarbeidsutvalg og 

skolemiljøutvalg. 

Vedtak: Godkjent 

Sak 11/20.21 Skolens økonomi 

Rektor informerer om regnskapet for 2020 og budsjettet for 2021. Kommunalsjef Rune Heggdal 

bistår i saken. 

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

Sak12/20.21 Nasjonale prøver, utsatt til neste møte 

Refleksjon rundt resultatene fra de nasjonale prøvene. 

Tiltak drøftes. 

Forslag til vedtak: Resultater og tiltak er drøftet 
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Sak 13/20.21 Faste poster: 

Elevrådet rapporterer. 

Rapport 1 

Hvis det er noe som elevrådet ønsker å endre på eller fikse, kan klasser eller tillitsvalgte på et trinn 

lage en rapport om saken. Rapporten presenteres for elevrådet, som velger hva som videre skal 

gjøres med saken.  

Rapport 2 

Tauløype, sjekke at tauene sitter fast. Tillitsvalgte i 6 trinn, sjekker og kommer med en 

tilbakemelding. 

Tauskogen rapport 

15.12.20.pptx
 

Rapport 3 

Fjerne steiner i akebakken ved SFO. 5 klasse sjekker om de kan ta ca 15 – 20 min til rydding en 

dag det passer. Tillitsvalgte i klassen avtaler med lærer. 

Rapport 4 

Elevrådet opplevde det som vanskelig at en stekeovn på mat og helse virker ikke, denne må 

ordnes eller byttes. Dette er tatt opp med rektor. Resultat var at det kjøpes inn ny stekeovn. 

Rapport 6 

Tuva og Sanne i prosjektgruppa for uteområde kom med en tilbakemelding etter 

klassegjennomgang. Skriftlig sammendrag levert elevrådet. 

Rapport 7 

Juleavslutning med elevrådet. Pepperkaker, julebrus, klementiner og litt Chips. Hyggelig avslutning 

med god stemning. 

Rapport 8 

Spørsmål fra Kristiansand kommune om bruk av området rundt Stemtjønn. 

Elevrådselever har en spørreundersøkelse i alle klasser. Denne er sendt videre til Kristiansand 

Kommune. 

Rapport 9 

Kafè på skolen? 

Elevrådet ønsker å se om dette mulig å få til?  
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Det lages en prosjektgruppe som ser på om dette er mulig å få til. PG hadde sitt første møte 

02.02.2021 

Forslagene som PG hadde, ble presentert for resten av elevrådet. Elevrådet kom med tanker og 

innspill. Gjennom diskusjonen viser det seg at det også er noen utfordringer for å få dette til. PG 

ser at det må et møte til før noe kan presenteres for rektor. 

Rapport 10 

Omvendt julekalender er noe elevrådet synes vi burde ha. Dette ble diskutert. Konklusjon fra 

elevrådet er. Vi har det bedre enn mange andre, å få inn litt penger er bedre enn ingenting. Det er 

frivillig å gi. 

Leder og nestleder tar en prat med rektor. 

 

Rektors rapport fra skolen: 

Økonomi: Det ble gjennomgått i sak 11/ 20.21 

Avviksmeldinger:  

7 HMS, 4 kvalitet, 1 informasjon 

Sykefravær. De siste 3 månedene av 2020 lå det på 12%, 15% og 11%. My skyldes 

langtidssyke som holder på å avslutte sitt arbeidsforhold og korona. 

 

Skolemiljøet / § 9a. 4 pågående saker 

Fra dagliglivet ellers 

Mange på skøyteisen. 

Det går greit i hverdagen i forhold til korona så lenge vi er på gult nivå. Fellessamlinger utgår og 

fadderne og fadderbarn treffer hverandre lite. 

Forslag til vedtak: SAU tar rapportene til orientering 

Sak 14/20.21 Eventuelt 

 

Vedtak:  

 

Møteplan 21.09.2020 15.10.2020 26.11.2020 28.01.2021 
04.02.2021 

17.03.2021 05.05.2021 

 

 

 

 


