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Referat fra samarbeidsutvalget 26.11.19 
 
Sak 18/2019 Godkjenning av innkalling. 
 
Vedtak: Innkalling godkjennes 
 

Sak 19/2019 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
 

Vedtak: Referat godkjennes. 
 
Sak 20/2019 Faste poster: 
 
Rektors rapport fra skolen: 

 
Avviksmeldinger. 
Det er meldt inn 9 avvik i perioden 16.10.19 til i dag. Avvikene handler i stor grad om elver som av 
en eller annen grunn ikke mestrer skolehverdagen og som utagerer mot voksne.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet på Tunballen skole er pr dags dato 5,4%. I fjor på samme tid var det 6%.  

 
Skolemiljøet 

Pr nå jobber vi med  fire saker etter § 9a som vi behandler etter rutinene i «Plan for trygt og godt 
skolemiljø». En av sakene er i undersøkelsesfasen og to har pågående aktivitetsplan. 
Aktivitetsplanen skal sikre at barnet har det trygt og godt – uavhengig om vi har avdekket 
mobbing eller ikke. 

 
Alle elever har svart på vår lokale trivselsundersøkelse. Denne er digital, men ikke anonym. 
Generelt kan jeg si at det er stor trivsel blant eleven på Tunballen, men det er en del ting å ta tak i 
– blant annet opplevelse av mobbing. Lærerne har ansvar for å følge opp det som elevene melder 
ifra om med egnede tiltak. I tillegg kobles sosiallærer og helsesykepleier inn i saker der det er 
nødvendig. 
 

Fra dagliglivet ellers 
 
Omvendt adventskalender:  

Vi fortsetter med å støtte arbeidet med dagsenteret – «Tabitasenteret» i Ogre (Latvia) ved å ha 
«omvendt adventskalender» og selge matkort. Arbeidet drives av Norsk forening for Gatebarn i 
Estland og Latvia. Elevrådet har ansvar for å samle inn penger som elever har med 
 

Vedtak: Tas til orientering 
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Sak 21/2019 
 

Informasjon fra FAU 
Det er viktig med tydelig forventningsavklaring mellom skole/SFO og foresatte når elevene 
begynner i 1. klasse. Bruk skolens hjemmeside til generell info, og ha fokus på god kommunikasjon 
når barna leveres/hentes. 
 

Vedtak: Tas til orientering. 
 
 
Sak 22/2019. 
  
Budsjett for skolene i Kristiansand.  

Vi har fått informasjon om at det blir stramme budsjett fremover og at skolene i Songdalen og 
Søgne får mindre å rutte med enn det vi har hatt til nå. Vi må tilpasse oss nivået i Kristiansand. 
Bortsett fra dette, vet vi ikke hva det i praksis vil si for Tunballen skole. Budsjettet skal behandles i 
formannskapet 5. desember og til politisk behandling i Kommunestyret 18. desember. 

 
Vedtak: Tas til orientering. 
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Elin Knutsen  
Enhetsleder  
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten 
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