Referat fra samarbeidsutvalg 15.10.20 kl 18.00-19.00
Til stede
Tor Marius Markussen, leder for SAU og FAU
Hilde Røyrås Nygård, foreldrerepresentant
Lina Follerås 5B, elevrådsrepresentant
Sivert Oseassen Onshus 6A, elevrådsrepresentant
Gro Øvland Rygg, lærerrepresentant
Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant
Anna Marta Szyc, representant fra andre ansatte

Meldt forfall:
Øyvind Fagerli (H), kommunestyrets valg- og honorarkomite, ofagerli89@gmail.com/ 916 62 425

Sak 1/20.21 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent
Sak 2/20.21 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent
Sak 3/20.21 Konstituering av leder og nestleder
Vedtak:
Tor Marius Markussen, leder for SAU og FAU
Hilde Røyrås Nygård, nestleder SAU og FAU
Sak 4/20.21 Hvordan bør skolen jobbe for god omdømmebygging og kommunikasjon?
Vedtak:
Det er viktig med god informasjon. Kommunikasjonskanalene mellom skole og hjem er mail og
hjemmeside. Mange lærere gir ut sitt telefonnr. Dette kan ikke forventes. Det er viktig at
foreldrene får beskjed om alternative aktiviteter og hva de må huske på slik at elevene får en god,
inkluderende hverdag.
Foreldrene og personalet ved skolen er misfornøyde med IST bl.a pga av at det ikke kan brukes
som toveis kommunikasjonskanal. Rektor melder dette til dem som har med det å gjøre.
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SAU leder og rektor utarbeider en skisse til kjøreregler for hvordan skole-hjem kommunikasjon kan
fungere i praksis.
Foreldrene ønsker at lekseplanene legges på hjemmesiden.
Skolen vurderer innkjøp av telefoner på trinnene.
Sak 5/20.21 Hvordan arbeide for å inkludere nye foreldre og for å få flest mulig til å
delta på foreldremøter?
Vedtak:
På FAU ble det foreslått at foreldrekontaktene skulle få informasjon fra Hildur når noen nye
begynte i klassen slik at foreldrekontaktene kunne inkludere barnet på fritiden og foreldrene i
foreldregruppen.
Tor Marius, leder vil lage forslag til instruks for foreldrekontaktene.
Ved behov må det bestilles tolk til foreldremøtene.
Tor Marius, leder tar på neste FAU opp forslag om å sette vennegrupper i system. Kanskje
foreldrene også kan delta i disse.

Sak 6/20.21 Faste poster:
Elevrådet rapporterer.
2 representanter fra elevrådet og 2 elever fra 7. trinn er med i prosjektgruppen for uteområdet. De
har jevnlige møter. Elevrådet skal på inspirasjonstur til Nygård skole for å se på uteområdet der.
Det kan søkes om midler til opparbeiding av uteområdet.
Rektors rapport fra skolen:
Økonomi
Fra høsten får skolen adskillig færre midler. Skolen må organisere seg slik at den lager best mulig
skole med de midlene den får.
Avviksmeldinger
4 nye avviksmeldinger som blir håndtert av ressursteamet.
Sykefravær
Uten endring
Skolemiljøet / § 9a
Få aktive saker.
Fra dagliglivet ellers
Vedtak:
Kristiansand kommune
Tunballen skole
Tlf.: 38 18 54 40
Postboks 4
E-post: tunballen.skole@kristiansand.kommune.no
4685 Nodeland
Web: www.minskole.no/tunballen

Rektor har opprettet uformell kontakt med rektor på ungdomsskolen.
Sak 7/20.21 Invitasjon til digitalt KONFUG- årsmøte 22.10.20 kl 18.00, se vedlegg

Vedtak:
Tor Marius, leder deltar på dette.
Sak 8/20.21 Eventuelt

Vedtak:
Tor Marius, leder vil lage et forslag til koronatiltak slik at det kan arrangeres sosiale
sammenkomster på skolen.
Elevrådsrepresentantene ønsker mer TL (trivselsleder) i friminuttene

Møteplan

21.09.2020

15.10.2020

26.11.2020

28.01.2021

17.03.2021

Kristiansand kommune
Tunballen skole
Tlf.: 38 18 54 40
Postboks 4
E-post: tunballen.skole@kristiansand.kommune.no
4685 Nodeland
Web: www.minskole.no/tunballen

05.05.2021

