Songdalen kommune
Tunballen skole

Medlemmer av samarbeidsutvalget

Vår ref.:
19/00988-2
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Songdalen, 20.09.2019

Referat fra samarbeidsutvalget på Tunballen skole 17.september
2019
Til stede: Heidi Hobbesland, Gro Rygg, Katrine Skog, Elin Netland, Siv Myklebust og
Ruth Ringstad Kolnes
Sak 11/2019 Innkalling godkjent.
Sak 12/2019 Konstituering.
Leder: Katrine Skog
Nestleder: Heidi Hobbesland
Sak 13/2019 Faste poster.
Rektors rapport fra skolen:
Avviksmeldinger.
Det er meldt inn 1 avvik til nå i år. Det er lukket.
Sykefravær
Sykefraværet på Tunballen skole har vært svært høyt, men gikk ned en periode, så gikk det litt opp
igjen. Det endte opp med et fravær på 7,4 % for perioden jan-august, mens det var 6,4 året før. Ser vi
hele forrige skoleår under ett var fraværet på 7,3%, mens det var 6% året før. Dermed har vi gått i feil
retning i forhold til hva som er kommunens mål, 5,9 for skolene.
Høsten har startet opp med en del fravær, men vi håper det er av kortvarig art.
Skolemiljøet
Vi har fått innmeldt tre saker etter § 9a som vi behandler etter rutinene i Plan for trygt og godt
skolemiljø.
Fra dagliglivet ellers
Dette skoleåret er det 346 elever på skolen, fordelt på 17 klasser. På SFO er det i 79 innmeldte barn,
hvilket er færre enn det har vært de siste årene. Som vanlig er det flest barn fra 1. og 2. klasse. Det er
stor stabilitet i personalet, de fleste som var vikarer forrige skoleår, har fått fortsette dette året. Og vi
en nyansatt lærer og en ny lærling i baren og u-arbeiderfaget.
Janne Torkildsen som var midlertidig assisterende rektor før sommerferien, har fått fast stilling videre.
Det knytter seg spenning til hvem som blir enhetsleder, når undertegnede slutter.
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Skolen fortsetter med Matematikk med vekt på forståelse og Læringsmiljøprosjektet.(jfr sak12/2018).
Siden vi får ny læreplan fra høsten 2020, er vi gang med Fagfornyelsen.
Vi har nå en lærer som tar videreutdanning i matematikk, en i kunst og håndverk og to i digital
opplæring i skolen.
To- tre ansatte er i ferd med å ta fagprøven i barne- og u-arbeiderfaget. Så ansatte er opptatt av å
skaffe seg god kompetanse for å gjøre en best mulig jobb blant barna.
Elevrådet rapporterer.
Stein Morten Knutsen er elevrådskontakt dette året. Elevrådet har ikke konstituert seg i skrivende
stund.

Vedtak: Tas til orientering.
Sak 14/2018. Møteplan.
FAU og SAU har møte samme dag.
Møtedatoer:
15. oktober
26.november
28.januar
17.mars
5.mai
Vedtak: Møteplanen vedtas.

Med hilsen
Ruth Ringstad Kolnes
Rektor
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten
underskrift
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