
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-   
Samarbeidsutvalget Øvre Slettheia skole 
 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 16.09.2020 Tid: 19.30-21:30 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 

Til stede:  
Rahul David(styreleder), Trine Engeland(FAU-leder), Linn Finkelsen ( vara foreldrerepresentant),Bjarne B 

Lieng (politisk representant), Siw Tove Samuelsen (vara politisk representant), Kristin Dokmo Harbakk 

(lærerrepresentant), Nina Lossius (lærerrepresentant), Unni Brekka Ugland (andre ansatte), Tormod Lien 

(rektor og referent) 
 

Sak: Innhold Kommentar: 

1- H20 Møtetidspunktene for kommende skoleår: 

Onsdag 14.10 kl 19.30-21.00 

Onsdag 18.11 Skolemiljøutvalg kl 18.00-18.45. Evt styremøte etterpå 

Onsdag 27.01 kl 18.00-20.00: Tapasmøte for både FAU og SU 

Onsdag 17.03 kl 19.30 -20.45 

Onsdag 26.05 Skolemiljøutvalg kl 18.00-18.45. Evt styremøte etterpå 

 

Merk at det er 

ulike 

tidspunkter på 

de ulike 

datoene 

2-H20 Gjennomgang av dokumentet «Samarbeidsutvalg i skolene i 

Kristiansand – retningslinjer» 

Alle representantene presenterte seg selv før vi kort gikk gjennom 

retningslinjene. Disse var sendt ut med møteinnkallingen. Veldig flott 

at også flere vara-representanter var med på konstituering av SU. 

 

 

3- H20 Økonomi (fast sak) 

Rektor informerte kort om skolens økonomi. Skolen gikk første halvår 

av 2020 ca en halv million i minus. Hovedårsaken til dette er at 

inntektene vi har hatt til Mødregruppa ble tatt bort ved nyttår, men vi 

hadde allikevel lønnsutgiftene på de to ansatte. Den ene fikk ny jobb 

fra 1. august, den andre bruker vi i SFO. Det må vurderes om vi må 

nedbemanne med en fagarbeider fordi vi har færre barn enn tidligere. 

Skolen har pr i dag ca 100 elever. Vi var oppe i 122 for noen år siden. 

Inntektene våre er i hovedsak knyttet opp mot antall barn.  

 

 

4- H20 Hva er skolen, FAU og elevråd opptatt av nå? (fast sak) 

FAU 

 

 



 
 

 2 

Startet opp samme kveld og har hatt et møte. Er opptatt av 

utfordringer i bomiljøet. Ungdomsmiljøet oppleves som mer 

utfordrende nå. Mange barn mangler fritidsaktiviteter og er på «fri flyt» 

om kveldene. Det er et minus at Mødregruppa og andre tiltak (Barnas 

Røde kors, Kulturskoletilbud og «Miniklubben») ikke er her lengre. Det 

er mørkt rundt skole og barnehagetomt om kveldene. Kan rektor ta et 

initiativ rundt dette med belysning? 

 

Elevrådet 

Klasseråd og elevrådet er etablert. Klassene stemmer over hva de skal 

bruke en sum penger på når det gjelder spill eller leker. 

 

 

 

 

 

 

5- H20 Eventuelt 

 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


