
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-   
Samarbeidsutvalget Øvre Slettheia skole 
 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 14.10.2020 Tid: 19.30-20:45 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 
Til stede:  
Trine Engeland(FAU-leder), Linn Finkelsen (vara foreldrerepresentant), Bjarne B Lieng (politisk 
representant), Kristin Dokmo Harbakk (lærerrepresentant), Nina Lossius (lærerrepresentant), Unni Brekka 
Ugland (andre ansatte), Tormod Lien (rektor og referent) 
 

Sak: Innhold Kommentar: 

6- H20 Sosial handlingsplan 

Alle skoler i Kristiansand skal innen utgangen av oktober, utarbeide en 

sosial handlingsplan etter en gitt mal. Rektor har i samråd med lærerne 

laget et forslag for vår skole. Dette forslaget ble gjennomgått. Det kom 

noen få innspill som rektor vil ta med i videre arbeid. 

Saken tas 

videre opp i 

skole-

miljøutvalg, og 

tilpasses 

elevene som er 

med. 

7- H20 Økonomi (fast sak) 

Rektor informerte kort om skolens økonomi. Skolenes styrings-system 

for økonomi forteller oss at vi pr utgangen av september har 

overforbrukt kraftig med tanke på pedagogbruk. Da rektorrapporterte 

i GSI 1. oktober, lå vi tett opp mot lærernormen. Derfor må vi drive 

med de pedagogene vi gjør for å oppfylle statlige krav. Når det gjelder 

innkjøp, vaktmester, assistentressurs osv, ligger vi på budsjettert nivå.  

 

8- H20 Hva er FAU, elevråd og politisk representant opptatt av nå?  

FAU 

Ny klassekontakter for 3. trinn ble valgt i går. Disse har fått opplæring 

på dagens møte. Årshjul er blitt gjennomgått. Ekstra møter er plassert i 

kalenderen. Natteravn-ordningen er sett på og FAU har planer om tett 

kontakt med FAU på Slettheia skole. 

 

Elevrådet 

Sosiallærer bruker det aller meste av tiden sin på trivselsundersøkelse 

for tiden, men forteller at klassene stemmer over hva de skal bruke en 

sum penger på når det gjelder spill eller leker. 

 

Politisk representant 
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Ønsker å bidra til at skolebudsjettene ikke strammes ytterligere inn, og 

at Øvre Slettheia ikke blir glemt. Bortfall av Mødregruppe i tillegg til at 

en del fritidstilbud er forsvunnet, gjør at mange barn er på fri flyt uten 

noe positivt å holde på med. Her kan politisk representant støtte oss 

og lokalsamfunnet. Representanten spør om svømmeopplæring og om 

skolen opplever kommunens mobbeombud som viktig. 

Svømmeopplæringen styres sentralt og vår skole får ekstra svømming 

fordi mange er utrygge i vann og har lave svømmeferdigheter. 

Mobbeumbudet har vi ikke hatt kontakt med. I de ti årene nåværende 

rektor har vært her, har ikke mobbesaker gått til fylkesmann, 

mobbeombud eller andre hjelpeinstanser. Vi har samarbeidet tett med 

foresatte og fått elevens trygghet og trivsel på rett spor igjen. 

 

9- H20 Eventuelt 

 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


