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KRISTIANSAND  KOMMUNE                      HAUMYRHEIA  SKOLE  

           

          

 

Referat møte Samarbeidsutvalget ved Haumyrheia skole. 
Tid: Tirsdag 09.02.2021 kl 19.30-21.00 

Sted:  Rom 212 

 
 
Til stede: Atle Oanes, Elin Kjellingland, Målfrid 
Tangedal, Annette Nilsen, Inger H Salvesen, Jarle Ausland 
 
Forfall: Åse Løvdal (vara meldte også forfall) Håvard Alvestad (elev), Elise 
Strømme Christoffersen (elev) 

 
Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtakssaker:  

• (01/21) Endring av skolerute for 2021-22. 
 
Saker:  

• (02/21) Turer og avslutninger i skolens regi våren og høsten 2021. 
 
Orienteringssaker (03/21) 

• Elevundersøkelsen (generell utvikling på sentrale spørsmål – hvordan jobber 
skolen og elevene videre) 

• Foreldreundersøkelsen (de viktigste svarene –  svarprosent 47,4) 

• Forsøk med tydeligere arbeids-/ukeplaner (8.trinn endrer sammen med 
elevene – andre elever bes komme med innspill) 

• Økonomisk rapport (resultat 2020 og budsjett 2021 – hva betyr et for vår 
skole?) 

• Kort koronarapport (tiltak nå, hva gjør vi om…  
 

Skolemiljøsaker (04/21) 

• Info om anleggsarbeider ved skolen (fremdrift og sikkerhet) 

• Siste info om arbeidet med nytt uteområdet (ny tidsplan, sikret finansiering 
osv) 

• Fra elevrådet og hvordan tenker vi forbedringer rundt kantinedrift 
 

Eventuelt (05/21) 

• Fra FAU 
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Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 01/21  Endring av skolerute for 2021-22 
 
Høsten 2020 hadde vi studenter og fikk penger for det. Normalt skulle ansatte vært 
på tur mens studentene overtok skolen i uke 46. Det ble det ikke noe av. Pengene er 
spart og planlagt brukt til en kortere tur/personalseminar høsten 2021. Tidspunkt for 
turen er tenkt i forbindelse med en planleggingsdag fredag 22.oktober (Sørlandske 
lærerstevne som alltid er fri for elevene)  
Forslaget til endring i skoleruta er derfor slik: 

• Oppstart etter sommerferien for elevene onsdag 18.august (i stedet for 
torsdag 19.aug.) 

• Fri for elevene torsdag 21.oktober (planleggingsdag i tillegg til fredag 22.okt) 
 
Konsekvensanalyse: 
Elevene må altså starte en dag tidligere enn skolene rundt og får en ekstra 
fridag (langhelg) i oktober. Det har gått fint i fjor og tidligere år å ha litt ulik start 
enn barneskolene rundt. (som i fjor) starte en onsdag i stedet for en torsdag er 
ikke stor inngripen og påvirker ikke helg 
Elevene slutter våren 2021 to (fire) dager før andre skoler og får sånn sett 
lang nok sommerferie.  
Ingen av elevene er avhengig av skolebuss. 
Forøvrig følges standard kommunal skolerute  
Endringen er godkjent av oppvekstdirektør og behandlet i skolens 
medbestemmelsesutvalg 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalget vedtok enstemmig forslaget til endring i skolerute for 
2021-22. 

 
 
Sak 02/21  Turer og avslutninger i skolens regi våren og høsten 2021 
 

10.trinn skal ha avslutningsturer i perioden 31.mai til 6. juni. Tre klasser til 
Oslo og en til Nord Jylland. Det er stor usikkerhet rundt disse turene. 
Årets 9.trinn skal på tilsvarende tur i august 2021 (mellom 24- 30.8) 
Vi har planlagt en stor elevfest (ala juleball, ent utendørs i juni)  
Det er tradisjon med avslutningsfester på 10.trinn med alle foresatte 
Nye 8.trinn har oppstart første skoleuke i august. Tidligere med en overnatting. 
 
I disse usikre tider tenker skolen en plan for å møte usikkerheten på: 
 

1. Skolen innkaller turkomite for årets 10.trinn i midten av mars 2021. Tar 
da stilling til avlysning, endring eller gjennomføring. Blir det avlyst eller 
av andre årsaker penger igjen på turkonto vil det også bli drøftet 
hvordan det skal løses. 

2. Skolen sender ut info ang gjennomføring av 10.trinn avslutningsfest i 
midten av mai 2021. Etter kommunikasjon med klassekontaktene Tas 
det da stilling til om vi kan kjøre felles eller som det be i fjor, klassevis 
med rullerende rektor. 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-og-sfo/skoleruta/
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3. Skolen gir beskjed til turkomite på årets 9.trinn om å planlegge som 
normalt for tur i uke 35-36. Det innkalles til møte i juni 2021 for å ta 
stilling til om turene går eller om de må utsettes til vår 2022. Alle 
bestillinger må kunne endres. 

4. Skolen er i gang med arbeidet rundt å lage en annen variant av 
oppstartsuke for nye 8.trinn. Det blir uten overnatting, men rikelig med 
felles opplevelser og bli-kjent og trygg- i-ny-klasse-aktiviteter. 

 
Saken er vært tatt opp i i FAU 
 
Vedtak: 
SU slutter seg til oppsettet med korrigeringer på datoer som ble foretatt i møtet 
og som nå står i oppsettet.  

 
Sak 03/20  Orienteringssaker 
 
Rektor informerer om følgende saker: 

• Elevundersøkelsen  
Spørreundersøkelsen tas hvert år og svarprosenten er på 97%. 
Spørsmålene er også de samme. 
Svarene dette året viser stabilitet. Elevenes trivsel er fortsatt bra og 
endrer seg lite. Elevene svarer at de i hovedsak opplever mindre 
mobbing, opplever bedre arbeidsro. De opplever også vi kunne vært 
bedre på tilbakemelding og elevmedvirkning i vurderingsarbeidet. Dette 
er hovedtrekk og handler om de store tallene for hele skolen. Det er 
variasjoner fra trinn til trinn og klasse til klasse. 
Nå går hver klasse gjennom sine svar med elever og lærer for å finne ut 
hva elevene legger i utvalgte svar.  

• Foreldreundersøkelsen  
Ganske brukbar svarprosent når vi bare har brukt digitale påminnelser 
om å svare. Foresatte svarer også positivt på deres barns trivsel og at 
de har noen å være med. For skolen var det viktig å få tilbakemelding 
på spørsmålet om foresatte opplever å bli møtt av skolen på en god 
måte når de henvender seg. Det kom heldigvis veldig gode svar på det. 

• Forsøk med tydeligere arbeids-/ukeplaner  
8.trinn er i gang med å gjøre arbeidsplanene tydeligere for elevene. 
Dette på innspill fra elevene. Tydeligere på hva er lekse, hva er mål og 
når/hva skal gjøres før prøver, hva er info. Igangsatt i uke 7. De andre 
trinnene kommer etter for å se hvordan dette fungerer. Elevrådet vil 
komme med innspill. 

• Økonomisk rapport  
Etter et stort underskudd 2019 måtte det gjøres store kutt før skolestart 
2020. Det viste seg å gi resultater og skolen fikk et lite overskudd i 2020 
på 130 000,- kr. Da er også det negative fondet redusert til minus 
280 000,- kr. Budsjettet for 2021 ser ut som 2020 og er OK. Vi trenger 
ikke gjøre sparetiltak. Elevantallet vil gå ned med ca 5-6 elever totalt 
sett fra august 2021. Vi har ansatt en ekstra miljøarbeiderstilling nå fra 
februar.  
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• Kort koronarapport  
 

På gult nivå nå så går det bedre enn sist på gult nivå. Organiseringen 
med inne i eget klasserom eller helt ute fungerer brukbart.  
FAU stilte spørsmål om hvorfor elevene bare var på skolen 3.hver dag 
på rødt nivå. Rektor svarte at det hadde med tydelig rødt nivå, trangt 
fysisk miljø, kort tid til å lage ny plan, tidspunkt på året i forhold, 
mulighet for å gjøre hjemmeundervisningen bedre og at vi gradvis økte 
med praktiske fag osv. 
 
I skrivende stund er smittesituasjonen uavklart og det kan bli behov for 
å gå over til rødt nivå. Skolen jobber akkurat med en plan der vi mener 
vi kan klare 170 elever samtidig og da la elevene gå halv dag på skolen 
hver dag. Halve klassen før lunsj og halve etter lunsj. Konsekvensen er 
at nettundervisningen blir med noe mindre læreroppfølging. 
 

Sak 04/21  Skolemiljøsaker 

Rektor informerer videre om: 

• Info om anleggsarbeider ved skolen  
Planen er at gravingen i oppkjørsel og på P-plass skal være ferdig til 
påske. Etter påske skal det graves mellom vanntårnet og skolen på 
baksiden av bygget. 

• Siste info om arbeidet med nytt uteområdet  
Dessverre har merarbeid med uteområdene ved nye skoler tatt mer tid 
får den ansvarlige i kommunen. Det vil si vi er blitt utsatt igjen og det blir 
byggestart i august 2021. Byggetiden er 3 uker. Det positive er at alle 
penger er på plass. 

• Fra elevrådet og hvordan tenker vi forbedringer rundt kantinedrift 
FAU og SU godkjente planer for å finne en bedre løsning for betaling i 
kantina. Dagens løsning med bankkort og kontanter er ikke i henhold til 
gjeldene praksis. En løsning med et eget kantinekort som kan fylles på 
hjemmefra og styres av foresatte ble det informert om. Det er en 
sikkerhet rundt dette med mistet kort og at man kan følge med på 
bruken. Ulempen er at det koster ca 25 000,- i året. Godkjenningen gikk 
ut på at vi kunne legge på en krone eller en halv på produktene og ta 
inn halvparten av utgiftene på det så tar skolen resten. Det er en 
leasing på kasseapparat, avlesere og kort. 

 

 
Sak 05/21  Eventuelt 

Saken fra FAU om beredskapsplaner for rødt smittevernnivå er 
kommentert under koronainfo. 

 

Elin Kjellingland      Jarle Ausland 

 

Styrets leder       Rektor/sekretær 


