
 

 

 

 

FLEKKERØY SKOLE    Våre barn forandrer verden

 

 

Sildenestangen 50 
4625 Flekkerøy 

Tlf.nr: 38 12 72 20 
Org.nr: 874 598 542 

Epost: flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no  
Hjemmeside: www.minskole.no/flekkeroy  

 

 

Referat fra skoleårets andre SU-møte  

 

Flekkerøy, 09.11.2022 

 

Til stede 

Kari Gunn Emmelthun (andre ansatte), Ingunn Abusdal Røsok (nestleder FAU), Andreas 

Eidem (FAU-leder), Leon Olsen (elev), Leona Sofie Eidem (elev), Inge Tysil (lærer og 

elevrådskontakt), Magne Thorvald Bakken (politiker), Tormod Lien (referent) 

 

Saker 

Nr. Innhold Kommentar 

7-

H22 

Her er noe av det lærerne skal bruke utviklingstid på våren 2023 

- Dybdelæringsperiode med overskriften «Fantastiske 

Flekkerøy» 

- Lage gode undervisningsopplegg rundt uke 6/SEX 

- Vi skal ha kurs i programmering 

- Fokus på å forbedre undervisningen og resultater i engelsk  

- Fokus på å få til en skole som er like god for gutter som for 

jenter. 

-  

 

8-

H22 

Skolemiljøsak. Rektor viste en skisse til skolens sosiale 

handlingsplan. Alle skolene i vår kommune skal ha en slik plan. Vi 

ber de ansatte, FAU og elevråd se på denne til neste møte. Da vedtar 

vi en plan for 22/23. 

 

 

9-

H22 

Hva er skolen opptatt av nå? (fast sak): 

- Økonomi, vi er 1,4 millioner kroner i minus til nå i år. Skolen 

har ca 600 000 kroner i negativt disposisjonsfond opparbeidet 

over flere år. 

- Tur til Skallerup hvor vi hadde førstehjelpskurs, idèmyldring 

om «Fantastiske Flekkerøy», drøftet saker som har med 

beredskap å gjøre, og flere av de ansatte fikk tatt 

livredningskurs med tanke på bading med elever. 

 

 

10-

H22 

Hva er FAU opptatt av nå? (fast sak) 

- Årshjulet (GPS, 7. trinnstur, foreldrenettverk) 

- Tilpasset opplæring også for høyt-presterende elever 

 

 

11- 

H22 

Hva er elevrådet opptatt av nå? (fast sak) 

- Opplæring av representantene sammen med Voebyen og 

Sjøstrand skoler 

- Ønske om å starte en turnering (Capture the flag) 

- Gått gjennom skolegården og sett om noe er i stykker 
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12-

H22 

Hva kan politisk representant fortelle om aktuelle skolesaker som 

politikerne er opptatte av nå? 

- Underskudd i Oppvekstsektoren på 84 millioner (enda 

dårligere i Helse og mestring) 

- Skolestruktur og bygging av skoler på Hånes. 

- Bakken oppfordrer elevene til å søke etter penger på konkrete 

tiltak (f.eks kunstgressbanen vår som er full av vann) 

 

13-

H22 

Eventuelt 

- Oppfølging av forrige møtes eventuelt-sak. Leona og Andreas 

Eidem forteller at de fikk gjennom søknaden sin om støtte til 

dispensere for avfallsposer som skal monteres på Flekkerøy. 

Vi oppfordres til å ta pose, fylle den med søppel og ta med 

hjem til søppelrommet vårt. 

 

 

 

Neste møte 

Dato Klokkeslett Sted 

Mandag 5. desember Klokken 14-15.30 Rektors kontor 

 

Ref.: Tormod Lien 

 


