Protokoll
til
møte i lokalt styre for Oddemarka skole
torsdag 9.11 2017 kl. 1930 - 2100
Følgende representanter møtt:
Borgny Abusland, Nina Brekke (FAU), Silje Ringsbu (ny leder av FAU), elevrådsleder
Sondre Haakonseth, Felix Underland (elevrådet), Elisabeth Eriksen, Erik Kalvik, Inger Britt
Haugjord og Atle T. Andersen
Ikke møtt/Meldt forfall:
Faisal Aligas (styreleder) og Helene Fredheim/ Isabell-Louise Aabel

SAKSLISTE
Sak 01/17-18 Godkjenning av protokoll – møte 1. juni 2017 utgikk
- Møtet 01.06.17 utgikk. Derfor ingen protokoll herfra.
- Det er ikke lagt ut protokoll på avholdt styremøte 02.03.17. Dette etterlyses og legges
ut.
Sak 02/17-18 Informasjonsutveksling
FAU

• Saker fra KOMFUG
– det har blitt avholdt et møte i høst i KOMFUG.
- Det inviteres til foredrag for foresatte angående foreldrenettverk. Niels Henrik Abels
hus, Tordenskjoldsgate 68. Tid: Torsdag 16. nov. Kl 17.30 – 19.30. Invitasjon er også
lagt ut på skolens hjemmeside og kopiert til elevene som ranselpost. Ønske om at det
sendes påminnelse på melding til foresatte.
- Foreldrenettverk – 8.trinn – viktig at dette settes i gang, 9.trinn er i gang og 10. trinn er
det ulik aktivitet.

-

-

• Natteravn
16.desember har Oddemarka skole valgt ut deltakere.
Det er ønskelig at det sendes ut informasjon til alle foresatte. Spesielt bør det
mobiliseres til 30.april på Lund og i sentrum.
Halvard Auestad får tilbakemelding fra FAU Oddemarka
• Skoleturer
Det ble drøftet på FAU møtet i dag. Det er ulik oppfatning blant foresatte om hva som
er tillatt. Det ble oppfattet ulikt i 8.klassene om hva som gjaldt av retningslinjer for
Oddemarka skole. Her ønskes det en enhetlig tenkning.
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1. Felles informasjon bør deles i fellesmøtet med foresatte. Ikke av lærerne i
klasserommene.
2. Størst mulig likhet for antall reisedager, antall overnattinger, reisemål
Representanter fra 8.trinn FAU drøftet tursaken etter dagens FAUmøte. Det ble
oppfattet at det var ulikhet mellom klassene. Fau leder ønsker møte med
foreldrekontaktene for å drøfte videre stemning for å reise på tur, økonomi, varighet,
formål og hensikt. Informasjon sendes til foreldrekontaktene og dugnadskomiteer.
Det er ønske om 2-3 alternativer og pedagogisk opplegg styrt av lærerne.
Kommunens retningslinjer ble gjennomlest og delt ut på styremøtet.
FAU leder drøfter saken videre med rektor og styreleder.
• Elever med dysleksi
Det er erfart at elever som kommer til skolen med dysleksi ikke har fått lydbøker ved
oppstart.
Det er ønskelig at en fra ledelsens kommer på neste FAU møte og forteller om skolens
rutiner.

Skolens ansatte:
• Solidaritetsarbeidet - Cape Town
Det ble informert om skolens solidaritetsprosjekt i Cape Town. Her støtter
Oddemarka skoles solidaritetsprosjekt 7 skoler med elevstipend og noe skoleutstyr.
Skolen har lagt opp til følgende opplegg: Solidaritetsdag 26.april for alle elever,
8.trinn har en solidaritetskveld på våren for elever og foresatte i tillegg planlegges
det solidaritetsløp i vinter for alle trinn.
Elevrådet:
• Papirer fra elevrådsmøtet (innkalling og referat) ble delt ut. Det ble her tatt opp
ønske om skap og knagger.
• Elevrådet har vært på elevrådskurs. Dette ble avholdt på Havlimyra skole sammen
med elevrådene fra Oddemarka, Grim, Kristiansand Internasjonale skole,
Havlimyra og Torridal. Lærerikt kurs der det ble drøftet oppgaver som hva
kjennetegner et godt elevråd og oppgaver elevrådet skal gjøre dette skoleåret. Det
ble forelest i møteledelse, skrive innkalling, referatskriving og sosiale leker. Det
ble servert pizza. Flott og lærerikt kurs.

Sak 03/17/18 Møtedatoer høsten 2017
•

Torsdag 9.11.17 og 14.12.17

Sak 04/17-18 Eventuelt
• Inger Britt Haugjord informerte om IST. Her må det sendes ut melding med
informasjon til foresatte om bruk av IST.
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Oddemarka skole, 31.oktober 2017

referent
Atle T. Andersen
For Kathrine Nevestad
rektor/sekretær
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