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Godkjenning av Innkalling og referat

Ingen innvendinger

SOL - Sammen om Lund

- Nils Christian Ween-Velken informerte om status. Generell diskusjon og forslag
- 5 vakter gjennomført hittil. Målet er å ravne mai - september, utenom

skoleferien
- 4-6 personer er ønskelig pr kveld
- Lurt å ta det tidlig i skoleåret, gjerne faste lister
- Lovisenlund fordeler foreldre, og sier at de må bytte dersom det ikke passer
- Nyhetsbrev til foreldre i tillegg til Facebook
- Ta det direkte med klassekontaktene
- Fordele pr klasser
- NB: 10nde-trinns-foreldre stiller naturlig nok ikke etter sommeren.

8nde-trinns-foreldre stiller naturlig nok ikke før skolestart.
- Nils lager ny vaktordning, fordeler pr klasse. Dette bør sendes ut før sommeren,

klassekontakter forsøker å organisere ravning
- Før sommeren: Oppfordrer via FB etc som tidligere

Rektor informerer

- Skolegård: Hovedsaklig ferdigstilt. Betraktelig mer bruk. Fotballbane med kunstgress,
basket, husker, trampoline. Mangler: 2 volleyballbaner, belysning

- Streik: Det er konflikt. Innen 22nde juni blir noen medlemmer tatt ut i streik. Streiken
vil nok vare (og evt trappes opp) i august.

Eventuelt: Garderobefasiliteter og dusjing

- Mange som ikke dusjer.
- Manglende dører, dårlig stand/hygiene i dusjene.
- Går utover både barna og lærerene
- Rektor informerer: Odderneshallen leies av kommunen og eies ikke av skolen.
- At manglende dusjing skyldes fasiliteter var litt ukjent for rektor
- Kan rette forspørsel til Kristiansand Eiendom angående oppgradering. Muligens

vurdere båser?
- Rengjøres hver dag. Ukjent når - kan det være før kveldstreningen?
- Kanskje elevrådet kan finne ut litt om hva elevene tenker?
- Og omfanget - hvor mange dusjer egentlig?
- Ikke kapasitet til at fysisk aktivitet gjøres som slutten av dagen
- En del hærverk

Tiltak:
- Rektor undersøker hvordan rengjøringsrutinene er. Vaskes garderobene etter

kveldstreningene?
- Rektor ber Kristiansand Eiendom vurdere hvor vanskelig/omfattende/dyrt det vil være

å oppgradere fasilitetene, både med tanke på generell tilstand og muligheter for å få
båser/skillevegger. Skillevegger er et bra alternativ dersom båser blir for omfattende.

- Elevrådet oppfordres til å undersøke litt nærmere blant elevene:
- Hvor mange dusjer (ikke)?



- Hvorfor gjør de ikke det - vil det egentlig hjelpe å oppgradere fasilitetene? Er
det andre tiltak som kan hjelpe?)


