Referat fra FAU møte mandag 21.september 2020
Tilstede
Katrine Skog, fjorårets leder for FAU og SAU
Espen Tanggaard, 2B
Silje Skeivold, 5C
Angelika Jachimczak, 4B
Åshild Haga, 2B og 1GUL
Anne Cecilie Aanonsen, 1RØD
Tor Marius Markussen, 6C
Kirsten Lønn Foss, rektor
Meldt forfall
Arne Skraastad, 2A
Hilde Nygård, 1RØD
John Ove Hjemlestad, 3B
1/ 20.21 Valg av leder/nestleder i FAU og representanter til SAU: Tor Marius Markussen går inn som
midlertidig leder frem til neste FAU møte. Silje Skeivold blir med som foreldrerepresentant for SAU i
dag. Leder og nestleder velges på neste møte.
2/ 20.21 Anne Cecilie Aanonsen tok på seg jobben med å være referent.
3/ 20.21 Natteravn: Tunballen skole er satt opp i plan for å gå natteravn i Kristiansand sentrum
lørdag kveld. Det har vært tradisjon for Kristiansandsskolene å bidra med Natteravnarbeidet på
dugnad av foreldre. I ny storkommune inngår også skoler fra Søgne og Songdalen, men signaler fra
skoleledere i disse bydelene er at foreldre er positive til ordningen, men ikke om man må gå i
Kvadraturen. Det er stort behov i egen bydel med ulike utfordringer i ungdomsmiljøene.
Det kom innspill på at det er behov for Natteravn på Nodeland og at vi i Songdalen heller vil ha i gang
en ordning med natteravn her. Dette tar rektor videre og melder inn.
4/ 20.21 Uteområdet på skolen: Initiativ fra foreldre og elever om å ruste opp og oppgradere
skolegården på Tunballen. Det er etablert en skolegård-komite som består av foreldre, elever i
elevrådet, Stein Morten og Elin.
Rådgiver Rita Galteland fra Kristiansand kommune har deltatt i flere møter, og kommet med mange
gode innspill på hva som kan være mulig å gjennomføre og hvilke muligheter vi har økonomisk. Hva
er mulig på kort sikt, hva er mulig på lengre sikt, hva ønsker komiteen?
Elevrådet har fått en liste med ting som er gjennomførbare på kort sikt og skal bestemme hva de vil
gå for. Rita hjelper med prosjektet for de litt dyre installasjonene.
Mottatt flere innspill at elever på mellomtrinnet har lite å gjøre på uteområdet og i friminuttene, og
om det var mulig å kjøpe inn spraybokser og male noe spill på bakken. Rektor tar det med videre til
elevrådet og vaktmester.
Det er også satt av penger i økonomiplan (overført fra Songdalen kommune til nye Kristiansand
kommune) til nytt dekke på kunstgressbanen ved SFO, men pga nye regler ifht dekke
(gummigranulater) ligger det litt på is. Forslag fra Rita om å lage flere små baner, 2 x fotball,1 x

håndball/kanonball. Rita ser videre på dette, og hvordan vi kan bruke vedtatte midler til dette
prosjektet.
5/ 20.21 § 9A, «Trygt og godt skolemiljø»- Informasjon om paragrafen gis på alle foreldremøter.
6/ 20.21 Eventuelt:
• Innspill på SFO- vedtekter. Det kom innspill på
o Åpningstid
o Plasstype: Som nå, ulike prosentsatser pluss timer
o Bemanning 1 pr 10 barn ny 1 pr 15barn
Innspill på de nye SFO vedtektene sendes midlertidig FAU leder Tor-Marius Markussen, som utformer
et høringssvar. Skolen annonserer i nyhetsbrev og på nettsidene. SFO-leder Mette sender
høringssvaret til Svein Tore Kvernes.
INFO: Tunballen skole har egen Facebookside, spre det ut til alle!

Referent Anne Cecilie Aanonsen

