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Innkalling til samarbeidsutvalg 21.09.21 kl 17.45.- 19.00 

Sted: Tunballen skole, stort møterom 

Til stede 

Elisabeth Slotte, foreldrerepresentant 

Tone Ramsland, foreldrerepresentant 

Ida Aadnøy (6C), leder elevrådet 

Tiril Tangaard (7C), nestleder elevrådet 

Gro Øveland Rygg, lærerrepresentant 

Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant 

Cathrine Ludvigsen, representant fra andre ansatte 

Øyvind Fagerli, H, kommunestyrets valg- og honorarkomite 

Kirsten Lønn Foss, rektor 

 

Samarbeidsutvalg: 

Sak 1/ 21.22 Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2/ 21.22 Valg av leder for samarbeidsutvalget 

Vedtak: Tone Ramsland er valgt som leder for samarbeidsutvalget 

 

Sak 3/ 21.22 Gjennomgang av :Samarbeidsutvalg i skolene i Kristiansand - retningslinjer 

Vedtak: Retningslinjen tas som orientering 

 

Sak 4/ 21.22 Årshjul for samarbeidsutvalget 

Forslag til årshjul for samarbeidsutvalget presenteres. 

Vedtak: Årshjul for samarbeidsutvalget godkjennes 

 

Sak 5/ 21.22 Nytt ordensreglement for skolene i kommunen. 
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Presentasjon av nytt ordensreglement for skolene i Kristiansand 

Vedtak: Reglementet tas til orientering 

Sak 6/ 21.22 Lokalt ordensreglement 

Presentasjon av utkast til lokalt ordensreglement 

Til høring i FAU og SU. Frist for å melde inn 30.10.21 

Vedtak: Samarbeidsutvalget tar informasjonen som orientering og melder inn sine innspill i møtet 

og via e-mail til rektor innen 30.10.2021 

Kommentarer: 

 -sunn nistepakke tas bort 

 - Mobiltelefoner slås av og tilhørende klokker settes i skolemodus eller leveres til 

mobilhotell ved skolestart. 

 -Et punkt om tobakk, snus og andre rusmidler ikke kan benyttes på skolens område 

 -utsettelse av at ordensreglementet fastsettes til 1.12.21 for å få nok tid til høring. 

 -Det var ønskelig at lærerne tar opp lokalt ordensreglement som sak på foreldremøtene 

Sak 7/ 21.22 Skolens virksomhetsplan 

Presentasjon av skolens virksomhetsplan 

-Skolen har fokus på inkluderende læringsmiljø, leseplaner og ny læreplan 

Vedtak: Informasjonen tas som orientering 

 

Sak 8/ 21.22 Faste poster: 

Elevrådet rapporterer: 

Elevrådet arbeider med sakene: 

- FN dagen 

- uteområde 

Rektors rapport fra skolen: 

Økonomi 

-Skolen styrer mot 2, 5 mill i minus for inneværende kalenderår. Dette er avklart med 

kommunalsjefen. 2 millioner er pga for høy bemanning etter kommunesammenslåingen frem til 

sommerferien. 500 000 er ekstrabevilgning for at overgangen til ny bemanningsnorm ikke skal bli 

for brå. 
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Sykefravær  

-Etter sommerferien ligger den under målet for kommunen på 5,5% 

Skolemiljøet / § 9a. 

-Skolen har krevende saker som vi har bedt om hjelp fra andre instanser for å løse.  

Fra dagliglivet ellers 

Vedtak: SU tar rapportene til orientering 

 

Sak 9/ 21.22 Eventuelt 

-Akt fungerer ikke godt nok. Busser dukker ikke opp og kjører feil. Avvik meldes til Hildur, 

kontorleder som tar dette opp med AKT. Svein Tore Kvernes som inngår avtaler med AKT vil også 

bli orientert om utfordringene. 

Vedtak:  

Møteplan: 

Tirsdag 
21.09.21 

Tirsdag 
26.10.21 

Tirsdag 
23.11.21 

Tirsdag 
18.01.22 

Tirsdag  
15.03.22 

Tirsdag 
26.04.22 

 

 

 

 


