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KRISTIANSAND  KOMMUNE                      HAUMYRHEIA  SKOLE  

           

          

 

Referat styremøte ved Haumyrheia skole. 
Tid: Mandag 14.10.2019 kl 19.00 – 20.30 

Sted:  Rektors kontor 

 
Tilstede: 

 Atle Oanes (foreldrerepresentant) 

 Elin Kjellingland (foreldrerepresentant) 

 Anette Risvand Fossheim (FAU-leder og møter i styret) (vara Leif Jensen) 

 Sara V Nygård (elevrådet)                         

 Maria I Synnes (elevrådet)                        

 Aina W Bjelland (ansatt repr. Pedagog) 

 Bjørn Atle Hjortland (ansatt repr. Pedagog)  

 Annette Larsen (ansatt repr. Andre ansatte) 
 
Åse Løvdal (politisk representant) meldt forfall. 

 
Det ble meldt inn følgende saker til eventuelt:  

 Hva er og hvordan gjennomføres brukerundersøkelser 
(undervisningsevaluering) 

 Vil mandatet for skolens styre, som for øvrig er gammelt, også gjelde etter 
1.1.2020 og kommunesammenslåing? 

 Hvordan sikrer vi at vararepresentant for Åse Løvdal møter når Løvdal melder 
forfall til skolestyret? 

 Kan vi forberede en sak for å jevne ut beløpene til styregodtgjøring 
 
Sak 10/19 Valg av styreleder og vara 
  
  Styrets leder og vara velges blant de to foreldrerepresentantene. FAU-

leder sitter i skolens styre som bindeledd mellom styret og FAU og kan 
ikke velges til leder. 

 Rektor er sekretær, forbereder saker og skriver referat. Mandatet fro 
styret ligger på skolens webside. 

 
Atle Oanes ble valgt til leder av styret. Elin Kjellingland er vara.  
Begge er valgt for to år – fram til 31.07.2021. 
Bjørn Atle Hjortland og Karl Roberg bytter på å stille som ansattrepresentant.  
Rektor undersøker hvem som er vara til Åse Løvdal, politisk representant. 
Johannes Cruickshank er vara fra elevrådet. 
 
Møtedatoer for styret er:  

 Torsdag 7.11 kl 18.00 

 Torsdag 16.1 kl 18.00 

 Torsdag 12.3 kl 18.00 

 Torsdag 7.5 kl 18.00 
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Sak 11/19 Kort orientering om fremdrift og prosess i utbyggingen av nytt 

uteområde 
 
 Rektor gikk gjennom bakgrunnen og planene for nytt uteområde 

gjennom prosjektet ”Møteplassen”. Disse prosjektene støttes 
økonomisk av Gjensidigestiftelsen og Håndballforbundet og er 
nærmiljøanlegg.  

  
Et eksempel fra en Møteplass fra annet sted i Norge: 

 
 

Ny Fremdriftsplan: 
November – skolen hogger trær 
Desember – søknad inn og svar (Elevrådet er søker og RIL er søker av 

spillemidler) 
Januar – anbudskonkurranse grunnarbeider 
Februar – innspill på innhold fra elever og andre. Det vil si påvirke valg 
av apparater, en av banene. Det ligger i konseptet at der må være en 
håndballbane og en basketbane. Underlaget er asfalt, kunstgress og et 
gummidekke på selve banen. Sittegruppa med tak må også være med i 
alle anleggene. 
Mars – grunnarbeider 
Mai – montering 
15.Mai  -  åpning 

 
 
Sak 12/19 Orientering om skolens økonomiske situasjon 
 
 Rektor vil gikk gjennom følgende: 

 Hvorfor skolen kommer til å bruke ca 2 millioner mer enn 
inntektene i regnskapsåret 2019.  

 Hvordan vi skal jobbe oss inn mot balanse i regnskapet 
fremover. 
Hovedgrunnen til at skolen bruker for mye på lønninger pr. nå er 
økende antall elever som trenger ekstra oppfølging og hjelp. 
Dette får ikke skolene noen ekstra penger til fra kommunen. 
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Situasjonen er nokså lik på mange andre skoler også. Noen 
konkrete ting vil vi få refundert ved årets slutt, på til sammen ca 
900000,- Vi jobber nå med å finne der vi kan balansere 
regnskapet fra neste skoleår uten at det skal merkes så mye. Vi 
har stor tro på at det skal gå greit. 

 
 
Sak 13/19 Gjennomføring og oppfølging av trivselsundersøkelser på skolen. 
 
 Elevenes trivsel med skolen, lærere og medelever er veldig viktig og har 

høy prioritering fra oss som jobber på Haumyrheia skole. 
 Rektor gikk gjennom hvilke verktøy og metoder vi bruker for å kartlegge 

dette og hvordan vi arbeider med oppfølgingen av kartleggingen. 
  
 Årshjulet på skolen ser slik ut: 
 
Årshjul Psykososialt arbeid
Når Hva Hvem Ansvar Oppfølging Kommentar

Før skolestart Elevkveld Nye 8.trinn 9 el 10.trinn Sosiallærer

Før skolestart Klassesammensetning Nye 8.trinn

Barneskolene /Sosial- og 

spesped.lærer Sosial- og spesped.lærer

Ved skolestart Klasseturer Alle trinn Kontaktlærer Kontaktlærer/sosiallærer

Innen 4 uker etter 

skolestart

Bli-kjent 

foreldresamtale 8.trinn Kontaktlærer

Kontaktlærer/sosiallærer/fa

glærer

Rundt Høstferien

Klassetrivsel-

undersøkelse Alle klasser

Kontaktlærer/Inspektør/Trin

nledere

Kontaktlærer går gjennom 

svareneLærere i klassen Ikke anonym

Oktober Elevsamtaler Alle trinn Kontaktlærer Kontaktlærer/Sosiallærer

Oktober  Glødekurs 8.trinn

Sosiallærer/Kontaktlærer/He

lsesykepleier Kontaktlærer/Sosiallærer

Oktober-november Brukerundersøkelsen Alle trinn Faglærer tar i maks 4 klasser Faglærer i sitt fag/rektor Anonym

Desember Elevundersøkelsen Alle trinn Kontaktlærer/Inspekør Ledelse/Kontaktlærer Anonym

Desember Juleball Alle trinn Elevråd/Elevrådslærere

Slutten av Januar

Gjennomgang av 

elevundersøkelsen Alle trinn Rektor/Trinnledere Kontaktlærer/Rektor

Mars

Klassetrivsel-

undersøkelse Alle klasser

Kontaktlærer/Inspektør/Trin

nledere

Kontaktlærer går gjennom 

svareneLærere i klassen Ikke anonym

Mars Elevsamtaler Alle trinn Kontaktlærer Kontaktlærer/Sosiallærer

UTV2-time er en klassemiljøtime der det jobbes med ulike temaer innen elevmedvirkning, klassemiljø, og sosial trening og utvikling. 

Det er i snitt over to slike timer pr måned og det er kontaktlærer som styrer disse i hovdsak.  
 
 Styret ber FAU gå gjennom dette, eventuelt komme med innspill og så 

tas dette opp igjen i styret i et senere møte.  
 
 
Sak 14/19    Informasjonsaker 
   

 Elevrådet informerte om sitt arbeid så langt og planene for mer 
elevaktivitet i friminuttene. På spørsmål om hvordan valget av 
elevråd fungerte svarte de at Elevrådsstyret velges på våren ved 
valgtaler og skriftlig valg. Elevrådet velges ved at mange 
kandidater melder seg i klassene og så stemmes det. Hvem som 
fikk så mange stemmer offentliggjøres ikke, kun hvem som ble 
valgt og hvem som ble vara.  

 Info fra FAU/Foreldrenettverk: Hatt ett møte og konstituert seg. 
Anette Risvand Fossheim er leder og Leif Jensen er vara. 
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Referat ligger på skolens webside og møtekalenderen videre er 
den samme som for styret.  

 Kort om resultatene fra nasjonale prøver på 8.og 9.trinn. Vi ser 
noe lavere snitt i lesing på både 8. og 9.trinn. Vi ser større 
variasjon innad i klassene. Vi skal ha samarbeidsmøter med 
barneskolene og vi kommer til å bruke en god del tid på hvordan 
vi må jobbe litt annerledes med tekster og leseforståelse av 
sammensatte tekster.  

 Kort om skolens arbeid med fagfornyelsen (Ny læreplan) 
8.trinn følger ny læreplan nå. 9. og 10. følger Kunnskapsløftet 
som tidligere. Vi er i gang med tverrfaglige tema og hadde et 
vellykket felles tema om demokrati og valg i august/september. 
Videre skal vi bruke betydelig utviklingstid med lærerne for å 
jobbe med de andre nye begrepene og endringene i planen. Vi 
starter i november. I slutten av november kommer også de nye 
planene i hvert fag. Til nå har bare den generelle delen kommet. 
Mer finnes her: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/  

 Hva var erfaringene fra årets skoleturer på alle trinn: 
Alle turene så å si i samme uke rett etter skolestart. 
8.trinn på camping her på skolen ble en suksess i år også. Enkelt 
virkemiddel som binder klassene bra sammen fra start. 
9.trinn for første gang i Hellevika i stedet for Randøya. Veldig god 
erfaring med nytt sted. Bra med bål på kvelden og gøy opplegg. 
Grunne tuil å velge bort Randøya er at voi nå kan bestemmetidspunkt 
selv. Tidligere kom vi ikke til Randøya før UiA hadde gjort unna sine 
turer, gjerne rett før høstferien.  
Alle 10.klasser til Oslo. Veldig gode tilbakemeldinger fra alle. 
Oppleggene for turene ligger nå på egen underside for skoleturer på 
skoens webside. 

 

 Vi har ikke 6-ukers praksis med skoleovertakelse i år, men får 
1.årsstudenter i uke 43-44 og i uke 12-13.  

 
 

15/19    Eventuelt 
 Hva er og hvordan gjennomføres brukerundersøkelser 

(undervisningsevaluering) Dette ble besvart under planen for 
Psykososialt arbeid – sak 13/19.  

 Vil mandatet for skolens styre, som for øvrig er gammelt, også 
gjelde etter 1.1.2020 og kommunesammenslåing? 
Til svar på dette har Fagsjefen sagt at gjeldende mandat vil stå 
ut dette skoleåret. Revisjon av dette vil altså først skje våren 
2020 i den nye kommunen  

 Hvordan sikrer vi at vararepresentant for Åse Løvdal møter når 
Løvdal melder forfall til skolestyret? 
Vara for Åse Løvdal er pr i dag Line Nilsen, FRP.  

 Styret ønsker å gi samme kronebeløp i møtegodtgjørelse til alle 
som møter i styret (i dag får leder 500 kroner, 
elevrepresentantene 150 kroner og de øvrige 350 kroner). Styret 
foreslår 500 kroner for alle per møte.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
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Rektor forbereder en sak på dette til neste møte, men må 
forhøre seg med Oppvekstdirektøren om skolene kan endre 
dette lokalt. 

 

 

Atle Oanes       Jarle Ausland 

 

Styrets leder       Rektor/sekretær 


