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Referat fra samarbeidsutvalg 23.11.21 kl. 17.45.- 19.00 

Sted: Tunballen skole, personalrom 

Til stede: 

Elisabeth Slotte, foreldrerepresentant elisabethslotte@hotmail.com  

Foreldrerepresentant fra FAU: Anita Ramsland, 7B 

Foreldrerepresentant fra FAU: Tonje Jørgensen 4B 

Ida Aadnøy (6C), leder elevrådet 

Ariel Kittelsen, 6C, vara elevrådet 

Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant 

Cathrine Ludvigsen, representant fra andre ansatte 

Kirsten Lønn Foss, rektor 

Frafall:  

Tiril Tanggaard (7C), nestleder elevrådet 

Gro Øvland Rygg, lærerrepresentant 

Tone Ramsland, foreldrerepresentant og leder tpette82@hotmail.com 

Øyvind Fagerli, H, kommunestyrets valg- og honorarkomite ofagerli89@gmail.com 

Evt vara Mark Candasamy, MDG, kommunestyrets valg- og honorarkomite 

mark.candasamy@kristiansand.kommune.no 

 

Samarbeidsutvalg: 

Sak 16/ 21.22 Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 17/ 21.22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 18/ 21.22 FAU rapporterer 

Foreldrerepresentantene rapporterer fra sakene som ble tatt opp i FAU: 
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-KONFUG opplæring av leder for FAU, leder SU og rektor 

-Foreldrenettverk 

-Vanskelig å finne foreldre til å være foreldrekontakter 

-Tema- foreldremøte til våren 

-Leksefri skole 

-Skolen må være tydelig på forventninger om å stille opp som foreldrekontakter 

-Det er fint når lærer tar ansvar på avslutninger 

 

Vedtak: Rapporten fra FAU tas til orientering 

 

Sak 19/ 21.22 SFO-ordningen med skolen 

SFO leder informerer om SFO- ordningen ved skolen 

-Rammeplanen ble presentert 

-Informasjon om at Brakka vil forsvinne pga sikkerhet ved på-og avlevering og trygg skolevei. 

- Åpningstiden for høsten kan bli endret pga ekstrabetaling for dem som vil benytte seg av tilbudet. 

Da må det være nok som benytter seg av det for at det ikke skal gå ut over ordinær drift. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Sak 20/ 21.22 Lokalt ordensreglement 

Det nye ordensreglementet blir presentert. 

Vedtak: Presentasjonen tas som orientering. 

 

Sak 21/ 21.22 Faste poster: 

Elevrådet rapporterer. 

-Ingen saker ut over uteområdet i egen sak 

Rektors rapport fra skolen: 

Økonomi 

Sykefravær  
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-Mange fraværende av elever og personell den siste måneden. Utfordringer med å få tak i nok 

vikarer. Dette er gjennomgående for hele landet, jfr riksnyheter 

 

Skolemiljøet / § 9a.  

-Enkeltelever / grupper blir fulgt tett opp. Normale forhold.  

-Åpent friminutt der elevene kan bevege seg i hele skoleområdet er positivt siden de får beveget 

seg på større område. Det er likevel utfordringer med at det blir flere konflikter og personalet som 

er i nærheten ikke kjenner elevene som trenger oppfølging. 

Fra dagliglivet ellers 

Vedtak: SU tar rapportene til orientering 

 

Sak 22/ 21.22 Eventuelt 

 

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 

 

Referent: Kirsten Lønn Foss 

 

 


