Referat fra skolemiljøutvalg 26.11.20 kl 18.00- 18.45
Referat fra samarbeidsutvalg 26.11.20 kl 18.45- 19.00
Sted: Stort møterom.
Til stede:
Tor Marius Markussen, leder for SAU og FAU
Hilde Røyrås, foreldrerepresentant
Lina Follerås 5B, elevrådsrepresentant
Sivert Oseassen Onshus 6B, elevrådsrepresentant
Gro Øveland Rygg, lærerrepresentant
Anna Marta Szyc, representant fra andre ansatte
Kirsten lønn Foss, rektor

Meldt forfall:
Øyvind Fagerli, H, kommunestyrets valg- og honorarkomite
Evt vara Mark Candasamy, MDG, kommunestyrets valg- og honorarkomite
Lillian Anita Haugestøl, lærerrepresentant

Skolemiljøutvalg
Sak 1/20.21 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent
Sak 2/20.21 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Står slik det er siden det er nye representanter
Sak 3/20.21 Gjennomgang av hva skolemiljøutvalget er.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-ogskole/foreldrerepresentanter/skolemiljoutvalg/#149638
Brosjyre:
https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/brosjyrer/veileder_skolemiljoutvalg_bm_201
4.pdf
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning
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Sak 4/20.21 Bidrag for å skape bedre miljø på skolen:
Tilbakemelding på forslaget til sosial handlingsplan for skolen.
Elevrepresentantene presenterte elevrådets innspill. Disse var viktige, konkrete og gode.
Vedtak: Det kom ikke flere innspill. SAU mente dokumentet var godt bearbeidet siden det var
gjennomgått i ressursteamet, elevrådet og med pedagogene. Deler av den sosiale handlingsplanen
presenteres på foreldremøtene på høsten. Flere av trivselstiltakene utgår i år pga korona.
Sak 5/20.21 Eventuelt

Samarbeidsutvalg:
Sak 9/20.21 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent
Sak 10/20.21 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent
Sak 11/20.21 Elevombud
Tone Marta Sødal, kommunenes elevombud presenterte seg
Vedtak: Skolen trenger ikke et eget elevombud nå som kommunen har en for alle skolene.
Informasjon om henne og kontaktinformasjon legges ut på skolens hjemmeside.
Informasjon om henne formidles på høstforeldremøtene.

Sak12/20.21 Tilbakemelding fra FAU:
-

-

Natteravsordning. Kommer for å informere på FAU møte neste gang slik at foreldre kan
melde seg til arbeidet.
Rutine for å arrangere foreldrearrangement er utarbeidet og presentert for FAU.
Klassekontakt er smittevernansvarlig.
Uteområde. Foreldre på Hellemyr skole har sendt et skriv til politikerne om at de snart vil
sende en søknad om penger for oppgradering av uteorådet. FAU på Tunballen vil gjøre det
samme.
Trygg skolevei. Det er gjennomført fartsmåling i Svarttjønnheia. 1100 biler i dagnet.
70km/t var høyeste fartsmåling i 30-sone. FAU sender beskjed om dette slik at
opparbeiding av gang/ sykkevei ikke utsettes.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Sak 13/20.21 Faste poster:
Elevrådet rapporterer.
-Ekskursjon til Nygard skole.
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Elevrådet og prosjektgruppa for uteområde var på ekskursjon til Nygård skole i Søgne 20.10.20
kl.12.10.
De ble de møtt av Rektor Cecilia, elevrådsleder og nestleder. De fikk en omvisning i den nye flotte
skolegården. De fortalte litt om hvorfor de hadde valgt de forskjellige lekeapparater og utstyr
under befaringen.
Elevrådet testet ut flere aktiviteter og utstyr. Det ble tatt en del bilder som prosjektgruppa de vil
vise når de skal fortelle om prosjektet i alle klasser.
De fikk anledning til å stille spørsmål som elevrådsrepresentantene våre hadde.
Elevrådet konkluderte med at dette var en vellykket og informasjonsrik ekskursjon.

-Ordensreglement. Elevrådet har kommet med innspill på ordensreglementet og innføring av
mobbeknapp.
-Mobbeknapp på hjemmesiden. Det er informert om mobbeknappen og elevombudet i
elevrådet.

Rektors rapport fra skolen:
Økonomi
Avviksmeldinger
Sykefravær
Skolemiljøet / § 9a
Fra dagliglivet ellers
Denne saken utgikk.
Sak 14/20.21 Eventuelt
Kan det være behov for et årshjul over temaer som kan bli diskutert på vårforeldremøtene? Et
tema pr trinn.
Vedtak: Saken tas med til neste møte

Møteplan

21.09.2020

15.10.2020

26.11.2020

28.01.2021

17.03.2021

Vedlegg:
-Sosial handlingsplan

Referent: Kirsten Lønn Foss, rektor
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

