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KRISTIANSAND  KOMMUNE                      HAUMYRHEIA  SKOLE  

           

          

 

Referat styremøte ved Haumyrheia skole. 
Tid: Onsdag 29.04.2020 kl 19.00-20.00 

Sted:  Nettmøte på Google Meet 

 
Forfall: Åse Løvdal 

 
 
Sak 06/20 Endring i skoleruta for skoleåret 2020-2021.  
 

Dette er skoleruta 2020-2021 slik den ligger som utgangspunkt på kommunens webside. 

Måned Dato  Merknad 

August 17. Skolestart 

September 28.-30. Høstferie uke 40 

Oktober 1.-2. 
16. 

Høstferie uke 40 
Fridag (Sørlandsk lærerstevne) 

November     

Desember 21.-31. Juleferie 

Januar 5.  Skolestart 

Februar 22.-26. Vinterferie uke 8 

Mars 29.-31. Påskeferie 

April 1.-5. Påskeferie 

Mai 13. Kristi himmelfartsdag 

  14. Inneklemt dag 

  17. Grunnlovsdag 

  24. Andre pinsedag 

Juni 22. Siste skoledag  

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere/endre på standard skolerute.  

Forslag til endring: 

Skolestart for elever torsdag 13 august 2020 i stedet for mandag 17.august. Siste 

skoledag fredag 18.juni 2021 i stedet for tirsdag 22.juni.  
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Vurderinger for og mot i saken: 

I behandlingen av saken om endring av skoleruta i FAU kom det opp at en av 
menighetene hadde planer om konfirmasjonstur som kunne bli berørt av endringen. 
Det vil da gjelde et mindre antall elever på trinn 9 som skolen da ville legge til rette 
for slik som vi har gjort ved tidligere lignende anledninger da vi har hatt samme 
kollisjon og som vi gjør når andre lag og foreninger har turer for lag og grupper 
(fotballturnering, korps ol). Utenlandsturer som enkelte kan ha bestilt ble vurdert som 
en mindre aktuell problemstilling dette året. 
 
Skolens erfaring er klar på at læringsutbyttet totalt, oppstarten, og avslutningen i 
skoleåret blir bedre. Man får mulighet til å bruke en hel uke helt tidligere i skoleåret til 
å gjennomføre oppstartsovernattingen på trinn 8 og 9. (to oppstartsdager med 
utdeling og registrering av bøker, pc osv før helgen og så kan hele uka benyttes til å 
gjennomføre alle turene og man kan utnytte lærerne mer økonomisk når de må være 
minst to på hver klasse om nettene) Da er kabalen mindre inngripende i øvrig 
undervisning.  For 10.trinn er to dager ekstra i høstsemesteret mye mer verdt 
læringsmessig og forberedelsesmessig enn to dager på slutten av året som egentlig 
kommer etter alle avslutninger. 
 
De årene skoleruta har to dager avslutning etter en helg på slutten av skoleåret har vi 
en høyt permisjoner og fravær fra elevene og de dagene strever skolen veldig med å 
få utnyttet til noe godt. Skolen har altså totalt stett mye mer utbytte av to dager før en 
helg i starten av året selv om det kolliderer med noen aktiviteter som et fåtall av 
elever da også skal på.  
 
Vi forhørte oss med barneskolene vi samarbeider med og Strømme hadde endret på 
samme vis. 
 
Saken har vært gjennomgått i FAU. De vurderte selv at endringene var så små at de 
behandlet forslaget i FAU uten å gå ut i klassene. FAU støtter endringen. Lærerne 
har uttalt seg og også de er positive til endringen. Elevrådet har fått forslaget 
gjennomgått og også der var det positiv innstilling til endringen. 
 
Ansatte, elevråd og styret vurderte fordelene ved endring større enn ulempene. 
 

Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig forslaget til endring i skoleruta for Haumyrheia skole 
2020-2021. 

 
 
Sak 07/20 Informasjon og spørsmål ang stengt skole, nettundervisning, 

vurdering i fag og hva vet vi om åpning av skolen.  
 

Rektor, lærere, elever og foresatte i styret delte erfaringene med 
undervisningen etter at skolen stengte ned. De to første ukene ba preg 
av å tilpasse mengde og omfang. Både elever og lærere opplevde de to 
første ukene som for hektiske. Etter det har det gått seg til og elevene 
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og foresatte opplevde mengde og variasjon som god. Foresatte rettet 
en stor takk til lærerne for innsatsen og oppfølgingen av elever. 
 
Skolen vil prioritere å få en god løsning for å få satt vurdering av 
praktisk estetiske fag, valgfag og på trinn der de er avgangsfag. Planen 
er å ta inn elever i små-grupper på 4 og 4 der det er nødvendig. Alt ut 
fra de generelle smittevernsreglene.  
 
Rektor informerte videre om forventet tidspunkt for å vite noe om 
gjenåpning av skolen er torsdag 7.mai. Skolen forbereder to modeller 
for gjenåpning da det umulig å ha alle elever og ansatte her samtidig 
som vi overholder avstand og gruppesammensetninger samtidig. 
Modellen med å ha halve klasser i rommene og på skolen annenhver 
dag og annenhver dag på nettundervisning ser ut til å bli den mest 
sannsynlige løsning for oss. 

 
Sak 08/20 Skoleavslutninger og skoleturer. 
 

Rektor informerte om følgende: 
En avslutning for 10.trinn slik vi tradisjonelt har gjort det med rundt 300 i 
gymsalen vår vil ikke la seg gjøre i år slik vi vurderer det. Det er 
selvsagt veldig synd. Skolen vil sammen med elevene, lærerne og 
foresatte gjennomføre avslutninger som forholder seg til 
smittevernregler. Det vil bli klassevis og vi håper regelen om at inntil 
200 mennesker kan samles er tillatt etter 15.juni. Da kan hver klasse ha 
begge foresatte med på avslutning. Skolen vil ta initiativ til et møte med 
klassekontaktene for å samkjøre de fire avslutningene på trinn 10. 
 
FAU og foresattes representanter sa det var stor vilje blant foresatte til 
å jobbe og bidra til en god avslutning.  
 
Skoleturer med overnatting som er planlagt nå i vår, vil utgå etter all 
sannsynlighet. Ang skoleturer som er planlagt i august/sept så vil vi 
gjennomføre dette så fremt vi klarer å overholde smittevernreglene. Om 
de ikke kan gjennomføres så vil vi søke å få til utsettelse av tidspunktet 
for disse turene.  

 
 
Sak 09/20 Sykkelparkering og uteområde: 
 
 Slik så det ut i uke 17 på ny sykkelparkering: 
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Slik så det ut i uke 18: 
 
  

Uteomområdet vårt ser ut til å få oppstart av bygging i aug/sept. Det er 
litt etter det vi håpet, men det vil mest sannsynlig bli tatt i brukt før 
vinteren 

 Gledelig er det at skolen/elevrådet fikk 200 000,- i støtte fra 
Parkvesenet til nytt uteområde etter å ha søkt midler til prosjektet fra en 
årlig pott. 

  
Skissen til nytt uteområde ser slik ut: 
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Sak 10/20 Eventuelt 
 

Endring i møteplan for skolens styre: 
 
På grunn av saken om endring i skoleruta hastet det litt med å få 
avholdt et møte nå på nett. Vi har satt opp et styremøte 7.mai. Om 
skolen er åpen da er svært uvisst. 
Rektor fremmet forslag utsetting av dette møtet til en gang i 
månedsskifte mai/juni.  
Nytt styremøte, på nett eller på personalrommet på skolen blir da  
torsdag 4.juni kl 19.30.  
 
FAU vil kalle inn til møte kl 18.00 samme kveld. Det vil bli på 
Google Meet. Da vil det være med vara på 8. og 9.trinn. De overtar 
jo som klassekontakter neste skoleår 

 
 

 
Atle Oanes       Jarle Ausland 

 

Styrets leder       Rektor/sekretær 


