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KRISTIANSAND  KOMMUNE                      HAUMYRHEIA  SKOLE  

           

          

 

Referat styremøte ved Haumyrheia skole. 
Tid: Torsdag 04.06.2020 kl 19.30-21.00 

Sted:  Personalrommet Haumyrheia skole 

 
Forfall: Åse Løvdal (politisk rep) og Maria I Synnes 
(elevrådet) 

 
 
Sak 11/20 Informasjon om 2.fremmedspråk og valgfag 2020-2021.  
 

Valgmuligheter og antall fag/språk er rammet av økonomiske innstramminger på 
skolen og i kommunen. Flere elever og ingen økning i fag/grupper/plasser gir 
større grupper, mindre fleksibilitet for å bytte. Det var 7 elever som ikke fikk 
1.valget sitt, spansk, i fremmedspråk. Disse ble ved loddtrekning plukket ut og 
tilbudt tysk. Det er ventelister og mulig å komme inn i på spansk om andre trekker 
seg. 

• 8.trinn Valgfag:     2.fremmedspråk: 

• Fysisk aktivitet og helse (2gr)   Tysk 

• Natur, miljø og friluftsliv   Spansk (2gr) 

• Reiseliv      Engelsk fordypning 

• Innsats for andre     Arbeidslivsfag 

 

Kinesisk og fransk lagt ned som tilbud. 

 

• 9. og 10.trinn Valgfag:      

• Fysisk aktivitet og helse (2gr)    

• Natur, miljø og friluftsliv    

• Programmering       

• Innsats for andre 

• Produksjon av varer og tjenester matvare og kantinedrift (2gr) 

• Trafikk m/ trafikalt grunnkurs  (2gr)  

• Innsats for andre – Barnehagepraksis (32 plasser)  

 
Styret tok informasjonen til etterretning. 

 
 
Sak 12/20 Informasjon om planer for endringer i kantina.  
 

• Hatt litt mye usunne produkter fra Tine, epler og bananer fire dager i uka. 
(enkelt og lite svinn og vi går stort sett null på drift) 
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• Endring til flere dager med produsert mat. (varm og/eller fersk) 
• Vil ha mer frukt (kan man kutte opp og selge i porsjoner?) 
• Valgfag og arbeidslivsfag gjør mer av produksjon og drift i samarbeid med 

lærer/kantineansvarlig. 
• I disse dager jobber vi med planer for utvidelse og ombygging av lokalene. 

Dette vil stå ferdig til skolestart i august 2020. 
 
Sak 13/20 Informasjon om overgangen fra barneskolen til u-skole. 
 

• Klassevise orienteringer om valgfag og fremmedspråk på barneskolene 2.-
5.juni 

• Klassevise foreldremøter mandag 8.juni. 4 møter i gymsalen på samme kveld 
grunnet Koronarestriksjoner. 

• Klassesammensetningen er nå til 1.runde høring på barneskolene. 
Offentliggjøres rett etter 10.juni 

• 7.klassene kommer på besøk på skolen her 15. og 16.juni. 
• Elevkvelden er dessverre avlyst 

 
Pr. 20.juni er det kun registrert 2-3 henvendelser ang klassebytter. Ingen klager og 
mest bare fornøyde elever. 
 
 
Sak 14/20 Skoleturer i starten av neste skoleår 
 

• Foreløpig går Camp Haumyrheia på trinn 8 og Helleviga trinn 9 etter planen 
(Ett døgn i uke 34-35) 

• Slik situasjonen er nå rundt restriksjoner ang reising er det ikke noe som tilsier 
at det smittevernmessig ikke går/er lov å dra på tur med klasser i 
august/september.  

• Det er likevel en god del usikkerhet rundt utviklingen av situasjonen, og Etter å 
ha vært i kontakt med et par av turkomiteene vet vi om en god del usikkerhet 
rundt det praktiske med bookinger, mulighet for å ta i mot grupper på 
aktiviteter, plass på buss/tog. Mye av dette kan ikke avklares før i august og 
det medfører betydelig usikkerhet om elevene får den turen de egentlig har 
planlagt, samt uro for dere i turkomiteene. 

• Etter å ha snakket med alle andre ungdomsskoler i kommunen er det klart at 
de har utsatt sine turer for 10.trinn til våren. Det er av samme grunner som 
nevnt over. 

• Vi har da bestemt at vi går for utsettelse av skoleturene fra august/september 
til våren for alle klassene for å gjøre det så likt som mulig. Det mest aktuelle 
tidsrommet for tur våren 2020 er da 31.mai – 8.juni.  

  
 
 
Sak 15/20 Øvrig informasjon 
 
Rektor orienterte om hvordan skolen skal jobbe med evaluering og læring fra 

nettundervisningen og det å ha halve klasser. Vi skal involverer alle elevene og lærere. 

Foresatte klarer vi ikke å få inn info fra nå på tampen av skoleåret. Onsdag 10.juni er satt av 

til prosessen. 



Postadresse Telefon E-postadresse  
  38 05 86 60 haumyrheia.skole@kristiansand.kommune.no 
Haumyrheia skole   
Haumyrveien 39  Foretaksregisteret 
4637 Kristiansand  NO963296746 
   
   

 

 

Skoleavslutninger:  

• Alle 10.klasser har skoleavslutning torsdag 18.juni. 

• 10A på Solkollen barnehage (storsalen) kl 18.30 

• 10B i Dyreparken/Abrahavn kl 19.30 

• 10C på Haumyrheia skole (gymsal + 105/106) kl 19.00  

• 10D i Bydelshuset kl 19.00  

• Øvrige klasser har ikke avslutninger, men vi kjører klasser på tur på dagtid. 

 

Uteområdet: Ikke ut på anbud før i august – bygging og ferdig i løpet av høsten. Finansiering i 

orden  

 

Rektor gikk gjennom den økonomiske situasjonen som er veldig krevende. Konsekvenser er 

ned med 1,5 lærerstilling og en fagarbeiderstilling foran skoleåret 2020/21. 

  
Sak 16/20 Eventuelt 
 
Rektor takket styret for samarbeidet, hjelpen og innsatsen dette skoleåret. 
En uke etter styremøtet sendte kommunalsjef Rune Heggdal ut følgende melding: 
 
Til orientering 

Vedlagt finner dere saksfremstillingen og bystyrets vedtak. 

Vedtaket innebærer at vi fra neste skoleår vi ha en modell med ordinært samarbeidsutvalg 
som brukerorgan i alle de kommunale grunnskolene i vår kommune. Søgne og Songdalen har 
hatt denne modellen, mens samarbeidsutvalget vil avløse modellen med styrer for skolene i 
«gamle» Kristiansand. 
 
Det skal utarbeides retningslinjer for samarbeidsutvalgets rolle. 
 
Rektor vi komme inn på disse endringene i starten av neste skoleår og på felles 
foreldremøte i august.  
Det betyr at vi har hatt det siste styremøte på en stund. Modellen med 
samarbeidsutvalg vil ligne veldig på modellen med styrer når det gjelder hvilke 
personer/representanter som skal være representert.  
 
God sommer. 
 
 

 

Atle Oanes       Jarle Ausland 

 

Styrets leder       Rektor/sekretær 


