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Referat fra samarbeidsutvalg 26.10.21 kl 17.45.- 19.00 

Sted: Tunballen skole, personalrom 

Til stede: 

Elisabeth Slotte, foreldrerepresentant 

Tone Ramsland, foreldrerepresentant og leder 

Ida Aadnøy (6C), leder elevrådet 

Mariell Ramsland (6B), vara elevrådet 

Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant 

Cathrine Ludvigsen, representant fra andre ansatte 

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

mark.candasamy@kristiansand.kommune.no 

Meldt forfall: 

Gro Øveland Rygg, lærerrepresentant  

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

Tiril Tangaard (7C), nestleder elevrådet 

 

Samarbeidsutvalg: 

Sak 10/ 21.22 Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

Sak 11/ 21.22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 12/ 21.22 FAU rapporterer 

Foreldrerepresentantene rapporterer fra sakene som ble tatt opp i FAU. 

-Dersom neste års 7. trinn får leirskole på våren, blir dette å regne som avslutningsturen på 7. 

trinn. Rektor har bedt om å få tidspunkt sent i skoleåret. 

- FAU ønsker en tilbakemelding på avtalen for skolefotografering for inneværende skoleår- får alle 

elever skolekatalogen? Det er også ønskelig å få se avtalen for neste skoleår. 

Vedtak:  

mailto:mark.candasamy@kristiansand.kommune.no
mailto:ofagerli89@gmail.com
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Rapporten fra FAU tas til orientering.  

Rektor forsøker å få leirskolen sent i skoleåret. 

Rektor skal sjekke ut om alle elever får skolekatalogen i år og hva slags avtale som er for neste 

skolefotografering. 

 

-Skolen kjenner til disse fotografene: 

Skolefoto - Lima foto 

Norsk Skolefoto – Foto Norden 

-Alle elever får en katalog hver. Den deles ut på skolen. 

-Avtalen for skolefotografering ligger vedlagtreferatet 

 

Sak 13/ 21.22 Taushetspliktens bestemmelser 

Taushetsplikten de ansatte skriver under på blir presentert. 

Vedtak: Presentasjonen av taushetsplikten tas som orientering. 

 

Sak 14/ 21.22 Faste poster: 

Elevrådet rapporterer. Det jobbes med: 

-Elevrådet har gjennomført flott FN samling for hele skolen. 

-Uteområde: Lavt gjerde i bingen. Brennesler utenfor bingen. Hull i dekke i bingen. 

-Skolen har måtte fjerne rampene pga de er utslitt og detter fra hverandre. Skolen fikk tilbud om å 

overta rampene til en skatepark. De var dessverre for store for skolens område. 

-Elevrådet er ikke ferdige med å behandle saken vedrørende lokalt ordensreglement. 

-Det mangler skolemelk siden noen tar ekstra. Dette har blitt bedre. 

Rektors rapport fra skolen: 

Økonomi. 

Styrer mot -2,5 mill. Avklart med kommunalsjefen. Jevne ut overgangen fra Songdalen til 

Kristiansand kommune. 25% lavere økonomi enn for 2 år siden. 

Skolen skal gi tilbud på lovpålagte oppgaver. 

Kommunalsjef med stab reagerer på overforbruk samtidig som skolen fremdeles har små grupper. 

Fra høst 2022 skal skolen driftes som de øvrige skolene. 
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Overforbruket må betales tilbake på senere tidspunkt. 

Sykefravær  

Korttid 2% august-6% september.  

Langtid: 6% 

Skolemiljøet / § 9a.  

Sosial handlingsplan:  

-FN samling, elevdrevet. BliMe dansen 2020 

-Skolejoggen 

-Aktivitetsuke 

-Faddertreff 

Rolig i friminuttene. Noen elever har tettere oppfølging. 

Fra dagliglivet ellers 

Planleggingsdag. Formål: Alle elever skal oppleve tilhørighet. De ansatte definerte hva som er 

utfordringene etter økonomisk omlegging. Personalet arbeider videre med hva vi skal gjøre med 

dem. 

Pedagogene har utarbeidet tegn på god undervisning. Ved arbeid med skolens fellestemaer, vil 

disse vil bli vektlagt. 

-Elevmedvirkning 

-Veksle mellom samarbeid og individuelt arbeid 

-Prosess fremfor resultat, dybdelæring 

-Nyttig og relevant 

-Varierte uttrykksformer og aktiviteter 

-Temaet gjennomsyrer perioden 

-Kritisk tenkning og refleksjon 

-Redskap 

-Etisk bevissthet 

-Nysgjerrighet 

 

Forslag til vedtak: SU tar rapportene til orientering 
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Sak 15/ 21.22 Eventuelt 

-Innkalling til opplæring SU og FAU. Invitasjon ble gitt til leder for SU og FAU. 

Vedtak: Leder og nestleder for SU gir tilbakemelding til rektor om de vil delta på dette. 

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, rektor 

 

 

 


