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KRISTIANSAND  KOMMUNE                      HAUMYRHEIA  SKOLE  

           

          

 

Referat samarbeidsutvalget ved Haumyrheia skole. 
Tid: Tirsdag 06.04.2021 kl 19.30-20.30 

Sted:   Digitalt på Teams 

 
 
 
Tilstede: Atle Oanes, Elin Kjellingland, Målfrid Tangedal, Inger H Salvesen, 
Jarle Ausland, Åse Løvdal Håvard Alvestad og Celine Aas (elev) 
Forfall: Annette Nilsen 

 
Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Saker:  

• (06/21) Planer og gjennomføring for oppussing av klasserom. 
 
Orienteringssaker (07/21) 

• Evalueringsprosess nye læremidler når fagfornyelsen er gjeldene på alle trinn 
fra august 2021 

• Kort fra møtet med turkomiteene ang avslutningsturer 10.trinn 

• Kort om planleggingen av neste skoleår (ansettelser, kontaktlærere, overgang 
nye 8.trinnselever osv) 

• Fra FAU 

•  
Skolemiljøsaker (08/21) 

• Siste info om anleggsarbeider ved skolen (fremdrift og sikkerhet) 

• Fra elevrådet (antimobbedag, planer utover) 
 

Eventuelt (09/21) 

•  
 
Sak 06/21  Planer og gjennomføring for oppussing av klasserom 
 

Klasserommene på skolen bærer preg av lite fornying i farger, en del slitasje 
og noe ødeleggelser. Det samme gjelder pulter og stoler samt annet inventar. 
Alt dette må skolen dekke på eget budsjett og det blir en prioritering opp mot 
andre ting som f.eks timer til tolærer, mer kvalitet på spesialundervisningen, 
ikt-utstyr, læremidler osv. Nå er vi sammen med elevene kommet til at tiden er 
overmoden for å gjøre noe. Dette må prioriteres. 
Foreløpig plan: 

• Kjøpe inn nye stoler til tre - fire klasserom og sortere ut de beste av de 
resterende stolene og bruke dem i andre klasser 

• Kjøpe inn pulter til en eller to klasser og pusse opp (male) beina på de beste 
som er igjen og sette like pulter i ett og ett rom. 
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• Gi mulighet for elevene sammen med lærer til å lage sittegrupper/trivelig miljø 
ellers i rommet (bruk finn.no eller få hjemmefra) 

• Male opp vegger og legge til rette for ting å henge opp i rommet som skaper 
lærelyst og trivsel. (Elever blir engasjert i malejobben, kan brukes som et 
eksempel på å lære om prosjektstyring osv) 

• Skifte gardiner 

• Teste ut stor TV-skjerm i stedet for prosjektor og lerret. 
 
Skolen planlegger å bruke 250 000 - 300 000,- kr i inneværende budsjettår på 
dette. Det er ikke sikkert det blir et «overskudd» nok til å dekke hele dette, 
men da tar vi det som minus i år også får vi dekke inn dette i 2022. 
 
Samarbeidsutvalget utrykte stor støtte til dette tiltaket og foreldre som har vært 
i klasserommene de siste årene kjente seg igjen i situasjonen med slitt 
inventar og kjedelige farger. Et var viktig for SU at pengene som er tenkt brukt 
til dette ikke går utover andre ting som elevene trenger, eks undervisning, nye 
læremidler eller andre trivselstiltak. Rektor svarte at planen er å bruke det det 
lille overskuddet vi planlegger for og at dette tiltaket ikke skal gå på bekostning 
av andre ting.   
  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalget gir sin tilslutning til skolens plan for oppussing av 
klasserom 

 
 
Orienteringssaker (07/21) 
Rektor orienterte om følgende saker: 

• Evalueringsprosess nye læremidler når fagfornyelsen er gjeldene på alle trinn 
fra august 2021: 

o Elevens erfaring og bidrag 
o Lærernes evalueringsprosess 
o FAU sine innspill 
o Vedtaksprosess (Vi vet vi må bruke penger på læremidler). I prosessen 

skal vi ha fram argumenter som styrker læringsprosessen til elevene, 
som er gode for fagfornyelsens overordnede del og fagenes 
kjerneelementer. Dette før de økonomiske prioriteringene. 

o Lander en plan før skoleslutt i juni 
 

• Kort fra møtet med turkomiteene ang avslutningsturer 10.trinn 
o Kan dra på tur i Agder + litt til. 
o Kan overnatte 
o Må lage ROS analyse med smitteverntiltak for turen  
o som skal godkjennes på forhånd. (Skolen har verktøyet og bistår) 
o Kan dra helt frem til 8.juni unntatt tentamensuka 
o Trenger ikke ha faglig innhold på turen 

 

• Kort om planleggingen av neste skoleår (ansettelser, kontaktlærere, overgang 
nye 8.trinnselever osv) 
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o Trenger neste tre vikariater (norsk, eng, matte, naturfag og KRØ + 
spansk) 

o Fått tre lærere på studier, samt ett svangerskapsvikariat 
o Vi planlegger for 2 kontaktlærere på 8.trnn neste år  
o Spesialundervisning/støtte blir med to-lærer i basisfag så langt det er 

mulig 
o Overgang som i fjor – ingen ønsker fra elevene, men lærere på 

barneskolene setter opp. 
o Ellers info og møter som vanlig 

 

• Fra FAU 
Målfrid orienterte om tilbakemeldingene fra vurderingen av læremidler. 

Elevene har sagt hjemme at de synes det er greit å ha alt inne på 

chromebook, mindre ting å frakte frem og tilbake, men trenger orden i 

filsystemene sine. Foreldre mener  det er mye lettere for dem å følge 

opp skolearbeidet når de eksisterer lærebøker på papir. 

Appen Yolo ble tatt opp. Det er en app som gjør at elevene kan sende 

anonyme meldinger via Snap, der de kan skrive svært stygge ting om 

andre. FAU vil følge opp. Jarle sier han tar det med de ansatte og 

Celine tar det med elevrådet. 

Skolemiljøsaker (08/21) 

• Siste info om anleggsarbeider ved skolen (fremdrift og sikkerhet) 
o Nå er det pause i 3-4 uker i arbeidet. Det vil bli veldig fint rundt skolen 

og et trygt fortau nedover Haumyrveien. Siste del av arbeidet bak 
skolen blir tatt i slutten av april. Godt samarbeid med Ingeniørvesenet 
og elevene er flinke til å overholde sperringer. 
 

• Fra elevrådet (antimobbedag, planer utover) 
o Antimobbedagen rett før påske ble en suksess og fungerte bra selv om 

det var halve klasser på skolen. Veldig godt jobbet av elevrådet. Videre 
skal elevrådet få til avslutninger av skoleåret (fest) så godt det lar seg 
gjøre med koronarestriksjoner 

 
Eventuelt (09/21) 

• Info fra oppvekststyret ved Åse Løvdal.  
o Gledelig at det går mye bedre økonomisk i skolesektoren. Jobber for at 

det skal dryppe noe overskudd på alle, men fordelingen er ikke landet. 
o Nytt ordensreglement er vedtatt. Mobiltelefonforbudet i skolen ble 

opphevet, men et forbud mot opptak av lyd og bilder er innført. Ellers 
opp til hver skole å lage sitt reglement om mobiltelefonbruk. 

 

 

 

Elin Kjellingland      Jarle Ausland 

 

Styrets leder       Rektor/sekretær 


