Songdalen kommune
Tunballen skole

Medlemmer av samarbeidsutvalget

Vår ref.:
19/00988-4
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Songdalen, 16.10.2019

Referat fra samarbeidsutvalget 15.10.2019
Til stede: Heidi Hobbesland, Gro Rygg, Sara Tysdal, Tuva Skeivoll, Bjørg Imeland, Anna Marta
Schyz, Elin Knutsen
Forfall: Katrine Skog , Audun Hattrem-Berge
Sak 14/2019 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkalling godkjent
Sak 15/2019 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Referat godkjent
Sak 16/2019 Faste poster:
Rektors rapport fra skolen:
Avviksmeldinger.
Det er kommet to nye avvik etter forrige møte. Rektor jobber med å håndtere disse.
Sykefravær
Sykefraværet på Tunballen skole er pr dags dato 5,4%. I fjor på samme tid var det 5,7%. Dermed
er vi på linje med det som er kommunens mål, 5,9 for skolene.
Skolemiljøet
Pr nå jobber vi med fire saker etter § 9a som vi behandler etter rutinene i «Plan for trygt og godt
skolemiljø». En av sakene er i undersøkelsesfasen, to har pågående aktivitetsplan og en er i
evalueringsfasen.
Fra dagliglivet ellers
Elin Knutsen er pr nå fungerende rektor/enhetsleder. Fra 1. november blir hun konstituert rektor.
Stillingen som rektor/enhetsleder blir lyst ut på nytt når vi er slått sammen med Søgne og
Kristiansand.
Elevrådet rapporterer.
Konstituering av elevråd
Leder – Sara Tysdal
Nestleder – Tuva Skeivoll
Skolejoggen
Postadresse
Songdalen kommune

Besøksadresse
Songdalsvegen 53

E-postadresse
Tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Tunballen skole
Tunballvegen 21
4645 NODELAND

Vår saksbehandler
Elin Knutsen
Telefon
+47 38 18 33 33

Webadresse
http://www.songdalen.kommune.no
Foretaksregisteret
NO 938091900

Elevrådet fikk ansvar for fordeling av premier til en elev i klassen som hadde hatt god innsats, og
premie til en på trinnet som hadde løpt flest runder. Totalt sendte Tunballen skole fra seg 5616 kr.
I tillegg kommer pengene som ble vippset direkte til SOS Barnebyer.
Psykisk helse
I forbindelse med psykisk helseuke hadde elevrådsleder og nestleder fått i oppgave å si noe om
årets tema – «Gi tid». Dette fremførte de på skolens Kick-off for 3. til 7. trinn.
Vedtak: Tas til orientering.
Sak 17/2019. Høring – midlertidige vedtekter for skolefritidsordningen i Kristiansand.
Fra 01.01.20 blir kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slått sammen. For å kunne kreve
betaling for opphold i SFO, må vedtekter være på plass i den nye kommunen. Fellesnemda har satt
frist for tilbakemelding på høringen til 22.10.2019. Høringsutkastet ligger som eget vedlegg til
innkallingen. Det bes spesielt om høring på sommeråpen SFO tilbud i juli og august (§ 13).
Innspillene fra FAU:

Åpningstid: i forslaget er det åpningstid fra 07.30 – 16.30.
o Vi ønsker at SFO skal åpne 07.00 slik den gjør i Songdalen i dag da det er mest
praktisk med tanke på at de fleste i kommunen har litt reisevei til jobb.

Plasstyper: det er ulike tilbud i de 3 kommunene. Vi synes løsningen i Songdalen kommune
er mest fleksibel der man kan søke om 12, 18, og 23 timers plass.

Måltider: I Songdalen er det vanskelig å få til varm mat ved Tunballen skole pga
kjøkkenfasilitetene. Vi i FAU er ikke så opptatt av at maten skal være varm men veldig bra
med et kaldt måltid.

Årlige oppholdstider:
o 4 uker sommerferie som samordnes med barnehagen er viktig.

Personale:
o Vi ønsker 1 voksen gjerne barne- og ungdomsarbeider pr 14 barn.
Vedtak: SAU stiller seg bak innspillene til FAU.
Sak 18/2019
Rektor orienterer om at elevene begynner med sosiale media tidligere og tidligere, og at vi ser et
behov for opplæring i bruk av sosiale media fra allerede 7. trinn (og mulig tidligere) FAU vil i
samarbeid med skolen og SLT-koordinator lage foreldremøte på høsten for foresatte til elever i 7.
klasse med tematikken sosiale media. I tillegg ønsker FAU å ha lage rullering på temaforeldremøter
som er i januar/februar (dvs ett møte for 2. til 4. klasse og ett møte for 5. til 7. klasse). De ønsker
innspill fra lærerne på skole i forhold til tema. Neste FAU vil blant annet bli brukt til å jobbe videre
med dette.
Vedtak: SAU stiller seg bak innspillene fra FAU.
Møteplan

15.10.2019

26.11.2019

28.01.2020

17.03.2020

Med hilsen
Elin Knutsen
Assisterende rektor
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten
underskrift
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