
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – Tunballen barneskole 

Referat fra FAU-møte 
 
Dato: torsdag 04. februar 2021 
Tid: kl. 17.00 
Sted: Hybridmøte - Teams/på skolen 
 
Klasse Klassekontakt innkalt Tilstede på skolen (navn på vara) 

1 blå Preben Gjertsen – forfall Nei 

1 gul Åshild Haga Teams 

1 rød Hilde Røyrås Nygård Ja 

     

2a  Arne Skraastad Teams 

2b Espen Tanggaard Teams 

     

3a Nikolai Kjos Asbjørnsen Ja 

3b John Ove Hjemlestad Teams 

3c Hildegunn Nilsen Ja 

     

4a Torfinn Klungland – forfall Nei 

4b Angelika A. Jacgimczak Teams 

     

5a Lisbeth Røinås – forfall Marianne Mellemstrand 

5b Linda M. Ramsland Ja 

5c Julie B. Høistad – forfall Veronica Ryen-Kristiansen 

     

6a Anja Aurenes Nei (tekniske problemer) 

6b Marianne Mellemstrand Teams 

6c Tor Marius Markussen Ja 

     

7a Trine Lise Herlofsen – forfall Ingen vara 

7b Michelle L. Bustamante – forfall Ingen vara 

 
 
21/ 20.21 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
 
22/ 20.21 Referent   
Tor Marius  
 
23/ 20.21 Innspill til tema for foreldremøte, våren 2021 
Skolen ber om innspill til foredragsholdere/tema som kan brukes på det halvårlige foreldremøtet. Innspill i 
møtet om å ha samme tema til elever den uken/dagen det er foreldremøte, slik at foreldre og barn kan ha et 
felles grunnlag.  
 

 Sosiale medier, f.eks. Barnevakten med digital opplæring 
 Rus og ungdomsmiljø 

o Nærkontakt fra politiet 
o Ungdata 2019-rapport 

 Barn og seksualitet 
o Grensesetting 
o Bildedeling 
o «Snakke om det» 
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 Bli-kjent dag for foreldre 
o Temaarbeid i smågrupper mellom foreldre med arbeidsoppgaver hvor man må snakke 

sammen 
 
 
24/ 20.21 Økonomi og budsjett for 2021 – hvordan rammer dette Tunballen skole 
Rektor Kirsten Lønn Foss og kommunalsjef Rune Heggdal presenterte og orienterer om økonomisk situasjon i 
forbindelse med kutt i budsjett for 2021. 
 
Tunballen skole brukte 4,4 mill mer enn budsjettert i 2020. Lavere budsjett i Kristiansand kommune enn i 
Songdalen. Noe av dette kan nok også tilskrives ekstra belastning pga Korona.  
 
Rektor presenterte også hvilke ulike inntektskilder de har 

- Grunnbevilgning 
- Midler over kommunebudsjett 
- Tilleggsfaktor for sosioøkonomiske forhold i skolekretsen (stabilitet i boligmarked, antall 

fremmedspråklige, levekårsnivå, lønnssnitt foreldre m.m.) 
- Tilskudd for elever som trenger ekstra hjelp pga liv/helse 
- Utjevning lønnsnitt for ansatte 

 
Rektor har jobbet tett med kommunalsjefen for å gjøre omstillingen lettere enn først forespeilet for 2021. 
Skolen må nå kutte 3,5 mill, noe som tilsvarer ca. 7 fagarbeiderstillinger eller 5 lærerstillinger. Konkret tall på 
nedbemanning er ikke klart. Dette tas først med ansatte før FAU blir orientert, men i all hovedsak blir det 
reduksjon i forbruk med assistenter og fagarbeidere. 

 
Skolen må følge loven med henhold til lærernormen (1 lærer per 15 elever 1.-4. trinn og 1 lærer pr 20 elever 
5.-7. trinn), og ser derfor på hvordan de kan omorganisere klassene for å gi best mulig kvalitet på de 
ressurser de har etter nedbemanning.  
 
Et pedagogisk grep som kan gjøres for å oppnå større grad av tolærer, er å slå sammen tre grupper til to. 
Antallet lærertimer på trinnet vil bli det samme. Det vil innebære større grupper, men det vil gi større 
fleksibilitet til å få fulgt opp de elevene som trenger tett oppfølging, lesekurs mm.   
 
FAU har forventninger til at rektor orienterer om konkrete kutt, mulig konsekvens av dette og helt konkret 
hvordan kuttene skal løses i praksis. Hvilken betydning har dette for våre elever og de ansatte.  
 
 
25/ 20.21  Eventuelt 

 
1) Kvalitet med kommunikasjon og hentesituasjonen på SFO v/ Arne Skraastad 
Opplevelsen av dårlig kommunikasjon mellom SFO og foreldre, spesielt ved henting. Vanskelig å få tak i SFO 
da de ikke har telefon på de ulike basene. Dette kunne andre foreldre i FAU stille seg bak. Kvaliteten oppleves 
som lavere enn andre skoler, på tross av Kvalitetsplan for SFO vedtatt i Songdalen kommune.  

 
Vedtak:  

- Arne forfatter et notat om dette som FAU kan stille seg bak, og sende til rektor og SFO-leder. Her vil vi 
gjerne komme til en god løsning på hvordan dette struktureres og løses.  

 
- Arne jobber også frem et notat som sendes politikere i oppvekstutvalget med tanke på 

brukerundersøkelse for foreldre i grunnskolen i Kristiansand. Usikker når dette ble gjort sist.   
 

2) Spørsmål om innsamlingsaksjoner til klasser v/ Anja Aurenes 
Anja hadde sendt inn spørsmål på forhånd om hvordan skolen stiller seg til å samle inn penger til 
klasseaktiviteter, nå som 7. klasseturene blir sponset av kommunen til Bringsvær.  
 
Her er det korte svaret at det er fullt mulig med egne turer og aktiviteter for klasse/trinn i tillegg til Bringsvær, og 
man må være kreativ på innsamling/sponsing. Ta kontakt med rektor eller FAU-leder om man har spørsmål. 
 
3) Situasjonen rundt 17. mai i Songdalen v/ Tor Marius 
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Det er nedsatt en lokal komite som skal jobbe med planlegging av 17.mai-feiring på Nodeland, og Tor Marius 
er valgt som leder av denne gruppen sammen med lokalpolitikere og privatpersoner. Det er ingen som tror det 
vil bli mulig med en «normal» feiring slik vi er vant med pga Korona, slik vi forstår kommunelegen i Kristiansand. 
 
Flere forslag ligger på bordet, f.eks. skoletog hvor man skiller på kohorter – «historiens lengste skoletog i 
Songdalen». Mer informasjon kommer. Det viktigste er at barna får en feiring av nasjonaldagen. 
 
4) Natteravn i Songdalen 
I høst ble det orientert for FAU at Kristiansand kommune (etter press fra FAU på ulike skoler) vil legge til rette 
for natteravnordning i bydelen vår. Dette ønsket vi å høre mer om, men pga Korona har dette ikke blitt noe av.  
 
Tor Marius følger opp dette videre, om vi kan få besøk av noen som kan presentere ordningen og hva dette 
innebærer av bidrag fra foreldre.  
 

 
 
Alle referater fra FAU publiseres på skolens hjemmeside. 
 
Har dere spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med FAU-leder Tor Marius Markussen på mobil: 41560346 
eller e-post: tm_markussen@hotmail.com 
 

 
 
Det oppfordres til å dele viktige FAU-saker med de andre foreldrene. Bruk gjerne 
Facebookgruppen til klassen din. FAU-leder vil gjerne få innspill til saker som rører seg eller 
som FAU bør ta opp. 
 
 
 
Møteplan 21.09.2020 15.10.2020 26.11.2020 28.01.2021 

04.02.2021 
17.03.2021 05.05.2021 

 


