
Referat fra møte i Oddemarka FAU 30.09.2021

Sak 1 - Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

Sak 2 - Avtroppende FAU-leder ønsker velkommen

Årets FAU takker Markus Bruno for lang og trofast innsats!

Sak 3 - Konstituering av nytt FAU

Narve Sætre ble valgt som leder.
Bård Eik ble valgt som representat til Samarbeidsutvalget.
Valg av nestleder ble utsatt til neste møte.

Sak 4 - Saker som FAU kan jobbe med

Markus informerte om forslag til saker FAU kan jobbe med.

- Opprusting av uteområdet
- Trafikksituasjon rundt skolen
- Årshjul
- KOMFUG representant fra skolen

Sak 5 - Natteravn

Se informasjon i innkalling. Det ble vedtatt å fordele de tre datoene på hvert sitt trinn:

● 9nde tar 13nde november.
● 10nde tar 2nde april.
● 8nde tar 7nde mai.

Representantene fra de ulike klassene har ansvar for å informere foreldre i sine klasser.
Spesielt 9nde bør ta fatt på dette nå. Informer lederen via e-post til narve@dv8.no når dere har
fått informert klassen, og når dere (forhåpentligvis) har skaffet noen frivillige.

Veldig kort oppsummering av hva det innebærer å være natteravn (mer informasjon finnes på
kommunens nettsider):

- Natteravnene skal være trygge, edru voksne som er synlige i byen og som bidrar til
større trygghet.

- Man møter opp på et hotell i byen ca 22:00, og går rundt i byen noen timer frem til ca
02:00. Det blir også en pause med enkel servering

mailto:narve@dv8.no


- Man skal ikke gjøre noe annet enn å være tilstede, og eventuelt prate med unge som
trenger noen å prate med.

- Dette er godt organisert av kommunen og politiet, og man får gode instrukser

Sak 6 - Eventuelt: Lokal tilpasning av ordensreglement for Oddemarka

Kristiansand kommune har et ordensreglement for grunnskolene i Kristiansand. Alle skoler må
forholde seg til dette reglementet, men det er mulig å gjøre lokale tilpasninger.

Dette og andre dokumenter finner dere her:
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-og-sfo/retningslinje
r-veiledere-og-prosedyrer/

Oddemarka Skole ønsker å ha noen lokale tilpasninger, og disse ble godkjent av FAU.

Tilpasningene er:

§4 Regler for orden

Oddemarka skole er en mobilfri skole. Mobiler som medbringes på skolen leveres og låses inn i
eget skap i klasserommene ved skolens oppstart, og leveres ut ved skoledagens slutt.

10. Trinn kan gå ut av skolens område i storefri.

§5 Regler for atferd

Snøballkasting er tillatt på oppmonterte blinker.

Orientering fra rektor

- Uteområde
- Elever og lærere har kommet med innspill om opprusting av uteområde. Blant

annet blir det små trampoliner og balanseting.
- Kunstgressbane flyttes ned til nedenfor Odderneshallen
- Utkast fra landskapsarkitekt skal ut på anbud
- Arbeidet skal begynne over nyttår og stå ferdig til neste skoleår
- Rita Galteland i Kristiansand kommune er kontaktperson

- Trafikksituasjon
- Det er mye trafikk rundt skolens åpningstid
- Mangel på parkeringsplasser
- FAU/Skole blir hørt - men utbygging trumfer når det faktisk teller

Neste møte blir mandag 22 november kl 18-19 (!)


