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PROTOKOLL FRA STYREMØTE 
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Protokoll sendes styremedlemmer på mail og publiseres på skolens nettside.  
 

        Til stede:       Forfall: 

Fra foreldrene: Anette Gabrielsen  

FAU-leder: Petter Blomkvist  

Politisk valgt: Helge Johansen Steinar Bergstøl Andersen 

Fra lærerne:  Janne Rødal 

 Therese Abelsnes  

Andre tilsatte:  Karen H. Jacobsen 

Fra elevene: Mina Charlotte Aslesen  

 Heine Mathias Haraldseid  

Rektor: Oddbjørn Sødal Egeland  

 

 

SAK 03/18 IKT i Kristiansandsskolen - strategi 2018-2021  

Kristiansand kommune har vedtatt en ny strategiplan som er 
utarbeidet av Oppvekstsektoren. Rektor orienterte kort om 

målsetting og investeringsmidler som kommer de neste årene. 
 

SAK 04/18 Utstyrsvalg på Kringsjå skole 
Det ble orientert om at Kringsjå skole er tidlig i gang med å 
investere og gjøre seg kjent med nytt utstyr. Et pilotprosjekt er 

allerede i gang på 7. trinn som har fått klassesett med 
Chromebooks. Planen er å fase inn nytt utstyr på alle trinn over 

de neste 4 årene. Fra høsten av vil 1. og 2. trinn dele et sett 
iPad-er og 3. trinn overtar Chromebookene som er på 7. trinn nå. 
Styret fikk videre en innføring i hvilket utstyr Kringsjå skole 

bruker til koding, som også er en del av vår skoles IKT-satsing og 
henger sammen med skolens internasjonale Erasmus+ prosjekt. 

 

SAK 05/18 IKT-plan på Kringsjå skole 

Skolens plan for pedagogisk IKT rulleres. En digital plan er under 
utarbeidelse i form av en nettside. Styret fikk se utformingen og 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/File/Details/16972115.PDF?fileName=IKT%20i%20Kristiansandsskolen%20-%20strategi%202018-2021.docx&fileSize=10342350
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skrøt av hvordan skolen jobber. Betydningen av å fremheve 
nettvett ble også positivt bemerket. 
 

SAK 06/18 
 

Innmelding av nye elever på 1. trinn 2018-19 
Det er innmeldt 32 elever til neste års 1. trinn.  

 

SAK 07/18 

 

Rajshahi 2018 

Kristiansand kommune skal ha ny Rajshahiaksjon. Skolen ønsker 
å gjøre en litt mindre ambisiøs utgave denne gangen og spør 

hvilke aktiviteter foreldrene ev. ønsker å sette opp. FAU-leder tar 
med saken til FAU. 
 

SAK 08/18 
 

Økonomi 
For regnskapsåret 2017 gikk skole noe i pluss og SFO i minus. I 

sum kommer skolen ut i balanse. 
 

Sak 09/18 Eventuelt 
 Kontorleder orienterte om FAU og konto/regnskap. FAU-

leder hadde stilt spørsmål som ble besvart og som vil bli 
drøftet i FAU. 

 Det går ikke rutebuss til skolen. Mange foreldre sender 

barna med bussen som er satt opp til skoleskyss. Dette 
gjør at bussen blir smekkfull og elevene får ikke sitte med 

belte som skoleskyssen krever. Rektor har fått 
AKT/Nettbuss til å sette opp ekstra buss frem til 
vinterferien, men foreldre må oppfordres til å la barna gå 

til skolen hvis de kan. Det er utfordrende ved trafikkøya 
når dete kommer 3 busser i tillegg til foreldre som kjører 

sine barn til skolen. 
  

 

 
 

Anette Gabrielsen 
- leder - 

Oddbjørn S. Egeland 
- sekretær - 

 


