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KRISTIANSAND  KOMMUNE                      HAUMYRHEIA  SKOLE  

           

          

 

Referat styremøte ved Haumyrheia skole. 
Tid: Mandag 16.01.2020 kl 19.30-21.00 

Sted:  Rektors kontor 

 
Tilstede: 

• Atle Oanes (foreldrerepresentant) 

• Elin Kjellingland (foreldrerepresentant) 

• Anette Risvand Fossheim (FAU-leder og møter i styret)  

• Johannes Wallevik Chruickshank, (elevrådet)                         

• Aina W Bjelland (ansatt repr. Pedagog) 

• Åse Løvdal (politisk representant)  
 
Bjørn Atle Hjortland (ansatt repr. Pedagog) og Annette Larsen (ansatt repr. Andre ansatte) 
meldt forfall. 

 
Det ble meldt inn følgende saker til eventuelt:  

• Mal for bruk i skriftlig faguttalelse som sendes hjem i forkant av 
utviklingssamtalene. Synspunkter fra foresatte. 

•  Svar på styrets spørsmål om mulig endring av satser for møtegodtgjørelse og 
nytt mandat for skolenes styrer 

• Møtedatoer og tider for styret våren 2020: 
o Torsdag 12.3 kl 19.30 
o Torsdag 7.5 kl 19.30 

 
 
Sak 01/20 Orientering om resultater fra elevundersøkelsen 2019.  
 

Rektor gikk gjennom resultatene fra elevundersøkelsen. Det var tall fra 
hele skolen og mot tidligere år for å se skolens utvikling, sammenligning 
med kommune og fylkessnitt. Grunnskolepoeng (snittkarakterer ut av 
10.kl) og Eksamensresultater ble også sammenholdt med 
elevundersøkelsen. I tillegg ble det gått gjennom svar fra de tre trinnene 
for å se på interne forskjellen. Svar på spørsmål om mobbing ble 
spesielt gjennomgått. Det ble også vist hvordan skolen også bruker 
ikke-anonyme undersøkelser og elevsamtaler for å finne hvem det er 
som svarer at de opplever mobbing i Elevundersøkelsen.  
Det ble lagt vekt på hvordan skolen vil jobbe med disse svarene videre. 
Det skjer ved prioritering og analyse av tallmaterialet. Rektor skal 
mandag 20.1.gjennomgå svarene i elevrådet og få hjelp derfra om 
hvordan vi best kan jobbe med svarene i klassene. Det er på klassenivå 
vi sammen skal jobbe videre fra nå og utover.   
Hovedspørsmålet etter årets undersøkelse er hvorfor våre elever svarer 
noe annerledes i negativ retning enn kommunesnittet på indikatorer 
som f.eks. motivasjon, støtte fra lærere og støtte hjemmefra. Endringen 
er mest markert i overgangen fra 8.trinn og over i 9.trinn. På trivsel og 
mobbing og en god del andre indikatorer er vi helt på 
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kommunegjennomsnittet. Det er også interessant at grunnskolepoeng 
og eksamensresultater er høyest av alle skoler i kommunen. 
 

 
Sak 02/20 Vedtak plan for skolens aktiviteter i det psykososiale forbyggende 

arbeidet.  
 

Rektor informerte om kommunens nye veiledere og skjema for arbeid 
og dokumentasjon i arbeidet med §9A saker (elevenes psykososiale 
miljø) som er ute på høring.  
 
Denne planen for skolens aktiviteter i det psykososiale forbyggende 
arbeidet skal da inn i et av de viktigste veilederne og skjemaene som 
kommer. 
 
Planen har vært til behandling og godkjent i FAU 
 

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. Venter på 

avklaring fra kommunen ang 

datasikkerhet

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. Venter på 

avklaring fra kommunen ang 

datasikkerhet

Mars Elevsamtaler Alle trinn Kontaktlærer Kontaktlærer/Sosiallærer

Mai -Juni Klasseturer dagtid Alle trinn Kontaktlærer/Trinn Kontaktlærer/Trinn

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

 
Styret vedtok planen. 
 
Rektor kommenterte at alle skjemaer og veiledere i kommunens nye 
standard vil medføre timevis med utfylling av skjema. I høringen vil 
skoleledere i Bydel øst gi innspill på om ikke praksisen kan forenkles 
noe og antall skjema kutt fra 10 tog nedover. 
 

Sak 03/20 Orientering endringer i tidsplan for nytt uteområde ved skolen. 
 

Rektor orienterte om den leie beskjeden at Unisport hadde rotet det til i 
saksgangen for finansiering av konseptet Møteplassen (disse blå 
banene). 
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Dette resulterte i avslag på søknad om penger fra Gjensidigestiftelsen. 
Dermed blir det ikke noen blå baner med gjerder og møteplass.  
Uteområdet blir nytt og veldig bra likevel. Kommunen har avsatt penger 
og spillemidler er anlegget uansett kvalifisert for.  
Elevene hadde møte med kommunens planlegger mandag 20.1. og da 
kom det innspill på skaterampe og anlegg for streetbasket, basket, 
håndball, fotballbinge, bordtennis, trampoline, slåball, sittegrupper. 
Underlaget blir nå asfalt med vegmerkingsstreker. 
 
Det mest negative er at ferdigstillelse er utsatt til høsten 2020.  

  
Et eksempel fra hvordan det kan se ut: 

 
 
 
 
Sak 04/20 Infosaker: 
 
 Økonomisituasjonen og konsekvenser for neste skoleår 

▪ Vi har sammenlignet oss med andre skoler ang hva vi bruker 
lønnsmidlene til. I planleggingen av neste skoleår vil vi måtte 
kutte i utgifter og prioritere lovpålagte oppgavene og vedtak som 
elever har (ny lærernorm, økt antall elever med vedtak om 
støtte). Den trange økonomiske situasjonen skyldes blant annet 
at lærernormen ikke er fullt ut finansiert fra staten. Vi vil se på 
alle muligheter for kutt utenom det lovpålagte nå de neste 
månedene. Styret vil bli informert kontinuerlig. 

 
Evaluering fra Juleballet 

• God mat - God stemning og stor deltakelse på dansen - Supre 
foreldre - Bra underholdning 

• Mer disco der elevene får bestemme litt mer, voksen hjelp til å 
lede disco - Kåringene før disco - Litt mye dans på 
underholdningen - Det går lite kaker i kafeen – Få bedre system 
på utsending av info og innkalling av foreldrevakter 
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Nytt fra elevrådet 

• Johannes orienterte om mye juleballjobbing før jul og nå er det 
fullt fokus på aktiviteter og turneringer i friminuttene.  

 
Nytt fra FAU v/Anette 

• Bra møte i forkant av styremøte. God info om elevundersøkelsen 
blant annet. Det er rett at FAU får den info og at det ikke er 
forventet å dele ut til alle foreldremøter. Rektor fikk nyttige 
innspill til faguttalelsene og utviklingssamtalene. 

• Foreldrenettverkskveldene fungerer greit. Alle klasser har 
gjennomført dette og hovedinntrykket er positivt, men oppmøtet 
er variabelt. ,  

 
Nytt fra Oppvekstutvalget v/Åse Løvdal 

• Åse er nå valgt som leder av hele oppvekstutvalget. Hun ønsker 
å sitte i skolens styre frem til sommeren. Da skal dette fordeles 
på nytt blant de politikerne. 

• Oppvekstutvalget har mottatt tilbakemelding på den økonomiske 
situasjonen ute på skolen og ser det blir trange budsjetter også i 
årene som kommer. Utvalget skal se på tildelingsmodellen som 
fordeler pengene ut til skolene. Det er her det tas hensyn til 
sosioøkonomiske faktorer. 

• Åse vil redegjøre mer fra utvalget og oppgavene som ligger foran 
oss på neste møte. 

 
Klasseromsoppussing 

• Målet til skolen er tross dårlig økonomi å male opp vegger, og 
anskaffe nye pulter, og nye skap og gardiner. Det vil også være 
naturlig å rigge rommene litt mer i retning av den nye 
læreplanen. Skolen vurderer muligheten for å få med elever og 
foresatte på litt dugnad. 

 
 
Sak 05/20 Eventuelt 
 

Mal for bruk i skriftlig faguttalelse som sendes hjem i forkant av 
utviklingssamtalene. Synspunkter fra foresatte. 

• Saken tatt i FAU og styret synes det var rett arena for innspill. 
 

Svar på styrets spørsmål om mulig endring av satser for 
møtegodtgjørelse og nytt mandat for skolenes styrer 

• Kommunalsjef for oppvekst sier det nå blir laget nytt mandat for 
skolenes styrer som er forventet ferdig til sommeren. 

• Ang godtgjøringssatser og rettferdighet eller utjevning er dette 
noe ikke skolene selv kan avgjøre. Det blir politisk bestemt og vil 
gjelde likt for alle skoler. Åse Løvdal sier de skal ta med seg 
innspillene om mer likhet mellom voksne og elever når det 
gjelder størrelsen på honoraret for å sitte i skolestyret. 
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Møtet slutt kl 21.02 

 
 
Atle Oanes       Jarle Ausland 

 

Styrets leder       Rektor/sekretær 


