
 

   
Solholmen skole  
Møllevannsveien 52  
4617 Kristiansand  

   

  

  
  
REFERAT FRA SOLHOLMEN SKOLES SAMARBEIDSUTVALG(SU) MED 
PÅFØLGENDE SKOLEMILJØUTVALG   

 
Kristiansand, 21.oktober  2020  

        
  
ONSDAG 21.oktober KL 17.00-19 PÅ PERSONALROMMET I 3. ETG.   
  
  
SAKSLISTE SU         
1/20-21 Innkalling godkjennes.  
 
2/20-21 Presentasjon av SU sine medlemmer og valg av leder 
  Kommunen-Politisk:  May Erna Karlsen 
  Kommunen-Rektor:  Geir Bergkvist(sekretær) 
  Pedagoger:  Eivind G. Hansen(team 1)  

Ketil Mellingen(team 2)  
  Andre tilsatte:  Helga Berit Åkre 
  Foresatte:  Sandra Sharlotta Norbin(nestleder FAU)  

Ingfrid Elise Knudegaard(leder FAU)  
  Elevråd:  Mathilde B. Mellemstrand 
     Synnøve O. Kilnes 

  SU er satt 
 
3/20-21 Eivind Gjerde Hansen ble valgt til leder og Ketil Mellingen som nestleder 
 
4/20-21 Overgang fra skolestyre til samarbeidsutvalg ble drøftet med utgangspunkt i 

veilederen til Udir. 

5/20-21 Rektor informerte om skolens lesesatsing 

6/20-21 Gjennomgang av hvordan årets skoleaksjon blir. 

7/20-21 Leirskoletilbud for elever på Solholmen er Bringsvær og mulighet for opplegg 
på Randøya 

8/20-21 Drøftet korona sin innvirkning på skolen; Fra elev, sfo, foresatt og ansatte. 

9/20-21 Økonomi: Pr. utløpet av september ligger skolen an til et negativt resultat på 
550.000,-. Dette er som beregnet og med disp. fond på over 1mil-, skal skolen 
klare dette fint. 

10/20-21 Etterutdanning av personalet: 4 ansatte studerer dette skoleåret. Skolen vil 
sende ansatte på studier de nærmeste 3 år. 

  



11/20-21 Fra de ulike arenaer: 
Elevrådet: Fokus på sosiale ferdigheter. Merker at det mer stygt språk bland 
elever. 
Har også hatt gjennomgang av utkast til nytt ord.reglement 

Politisk: Nytt budsjett blir snart lagt fram. Den kan ha påvirkning på disp.fond i 
kommunen. Ikke den enkelte enhets sitt disp.fond. 
 
Ansatte: Merker at mange elever har mistet fritidsaktiviteter etter skoletid, som 
igjen påvirker elevers trivsel. Skolen arbeider med familier på dette. 
Skolen hadde plandag med tema rundt §9a – Elevers læringsmiljø 
 
FAU: Arbeider med foredrag for alle trinn med temaet: «Barn og sos. medier», 
skolevei, Uroligheter på Grim, natteravn, kommunikasjon skole-hjem, se 
referat fra FAU. 

 

Neste møte: 26/11-20 kl.1700  



SAKSLISTE MILJØUTVALGET 
 
1/20-21 Trivselsundersøkelser 

*Klassetrivsel.no er satt på vent 
*Elevundersøkelsen fra Udir for 5-7.trinn gjennomføres før jul.  
*Skolegårdsundersøkelsen er i gang 
 

2/20-21    Drøftet miljøet på Grim etter skoletid. 
  FAU arbeider med natteravn for bydelen og skolen har fokus på veiledning og 
  råd til hjem som trenger det 

3/20-21 Skolen har økt kompetansen i arbeid med trygt og godt skolemiljø. Dette er 
  fokuset for FAU, skole, elever og politisk. 

4/20-21 Fra de ulike arenaer: 
   * Politisk 
   * Elevråd: Startet prosjekt for å pusse opp doene 
   * FAU: Basketballkurv skal bli byttet ut og FAU vil ha dugnad til våren. 
   Fokus på lek og miljø i skolen 
   * Ansatte: Merker at flere barn ikke har det godt etter koronatiden.  
   Dette arbeides med og er til tider krevende 

  
   
Vennlig hilsen  
  
Geir Bergkvist 
Sekretær 


