Referat fra samarbeidsutvalg 21.09.20 kl 18.00
Til stede:
Tor Marius Markussen, foreldrerepresentant og leder frem til neste møte
Silje Skeivold, foreldrerepresentant
Lina Follerås 5B, elevrådsrepresentant
Sivert Oseassen Onshus 6B, elevrådsrepresentant
Bjørg Imeland, vikarierende lærerrepresentant
Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant
Anna Marta Szyc, representant fra andre ansatte
Kirsten Lønn Foss, rektor og sekretær

Meldt forfall:
Gro Øveland Rygg, lærerrepresentant
Kommunestyrets valg- og honorarkomite hadde ikke avgjort hvem som skulle stille som
representant

Sak 1/20.21 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent
Sak 2/20.21 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Forrige møte var før nedstengning av korona. Nye representanter gjorde at det ikke var
mulig å godkjenne referatet.
Sak 3/20.21 Konstituering av leder og nestleder
Vedtak: Siden det var så få på FAU møtet, ble Tor Marius Markussen konstituert som leder frem til
neste møte.
Sak 4/20.21 Konstituering av skolemiljøutvalget
Vedtak: Samarbeidsutvalget er også skolemiljøutvalget.
Sak 5/20.21 Faste poster:
Rektors rapport fra skolen:
Økonomi

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

Etter kommunesammenslåingen må Tunballens budsjett reduseres med 7 millioner. Rektor har
innkalt kommunalsjef og rådgiver for økonomistyring for å finne ut hvor mye skolen må reduseres
med for neste skoleår. Bemanningen må justeres i forhold til dette.
Avviksmeldinger
Rektor har mottatt 2 avviksmeldinger. Ressursteamet jobber med disse.
Sykefravær
Det er liten endring i langtiddsykemeldingene. Fraværet for disse er utenfor det skolen kan gjøre
noe med.
Pga korona er det noe større korttidsfravær.
Skolemiljøet / § 9a
Informerer om § 9A blir gitt på alle foreldremøtene.
Det er en uteområdekomite bestående av foreldre, elever og Rita Galteland. Disse vil se på
hvordan uteområdet på skolen kan bli bedre for elevene. Uteområde er Rita Galtelands
arbeidsområde i kommunen.

Fra dagliglivet ellers
Trinnene har satt inn tiltak i forhold til korona. Ut over at trinn ikke skal blandes, preges skolens
hverdag i liten grad av dette.
Skolen har allerede midler langt over resten av skolene i Kristiansand. Det settes inn vikar i minst
mulig grad. Det kan føre til noen ad hoc løsninger i undervisningen.
Skolebuss har lavere kapasitet.

Elevrådet rapporterer.
Elevrepresentantene informerer om at det er noen elever som bruker et annet språk enn norsk i
skolegården.
De informerer om at det er hull i rampen. Noen elever bruker ikke hjelm.
Det var ønskelig med flere voksne ute.
De mente det kunne være nødvendig med bedre opplæring i håndvask.
Via elevrådet skulle elevene på skolen oppfordres til å ta vare på baller som deles ut.
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning.
Sak 6/20.21
Informasjon fra FAU
Siden FAU hadde sitt 1. møte i dag, var det ikke ny informasjon å meddele.
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Uteområdekomiteen har allerede hatt et møte. Komiteen har fått informasjon om at Tunballens
uteområde skulle prioriteres i kommunen. Penger til uteområdet kan ikke tas fra skolens
driftsbudsjett. Det må søkes om midler til dette, noe som er en lang prosess. Det må utbedres noe
i forhold til klatretauene og et gjerde. Elevrådet arbeider med forslag til aktiviteter som kan rigges
på uteområdet.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 7/20.21
Eventuelt:
Deling av informasjon ang ulike aktiviteter
Det kommer med jevne mellomrom forespørsel om utdeling av informasjon ang aktiviteter fra lag
og organisasjoner.
Vedtak:
Organisasjoner fra Nodeland skal få lagt ut informasjon på skolens hjemmeside.
Det lokale korpset skal få drive rekruteringskonsert på skolen.
Andre organisasjoner skal ikke få gi informasjon via skolen.
Rektor tar kontakt med leder for samarbeidsutvalget i tvilstilfeller.
Sak 7/20.21
Møteplan
Vedtak:
Møteplan

21.09.2020

15.10.2020

26.11.2020

28.01.2021

17.03.2021
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