
  

 

OPPVEKST 
Voiebyen skole  
 
 

  

 

REFRAT  SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG 
 
Møtedatoer 2022/23: 
Onsdag 12.10.22 
Onsdag 30.11.22 
Onsdag 15.02.23 Arbeidsmiljøutvalg! 
Onsdag 19.04.23 
Onsdag 31.05.23 

 

 
Møtested: Voiebyen 

skole  
Møtedato: 30.11.2022 Arkivsak: 53/201309336 

 
Møteleder: 

  
Tid: 18.00 
 

 Arkivkode: 035, A20 

 
Deltakere: Erlend Ringsgård, foreldrerepr. 

Anne Berit Ljosland, foreldrerepr., 
Davis Haarr, leder FAU 
Anne Torhild Skøie, andre tilsatte.  Meldt frafall!  
Glenn Haugland, repr. lærer  
Marita Frøhaug, repr. Lærer. Meldt frafall! 
Ragnhild Nilsen Topstad, rektor og sekretær 
Morten Elieson, politisk repr. 
7A, Yare Hakim  
7B, Sara Lill Vallehei Roland 
 
Vararepr: (innkalles ved behov)  
Kathrine Øksnevad Liestøl, foreldrerepr. 
Susanne Fjeldstad, foreldrerepr. 
Vidar Røsstad, vara for sekretær  
.    
                   
 
 
 

 

SAK 32/22 - 23: Godkjenning av møtereferat og innkalling. 

Godkjent! 

 

 

SAK 33/22 - 23: Nytt fra elevrådet! 

• Verdensdagen for psykisk helse.  

• Annet? Hva jobber elevrådet med nå? 

Elevrådsrepresentantene informerte om at elevrådet har hatt en runde med 
alle klassene i forhold til om ting fungerer som det skal rundt omkring på 
skolen. Noen klasser ønsker enda flere lekeapparater – som rutsje ned fra 
skogen til skolegården. Andre klasser ønsker ulike turneringer. Skolen følger 
opp det som både er gode innspill og realistisk å gjennomføre. 

 

 

SAK 33/22 - 23: Infosaker 
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• Kurs for pedagogene i forhold til elever med reguleringsvansker. Psykolog fra 
sykehuset kurser alle pedagoger i forhold til elever med reguleringsvansker 
onsdag 11.januar. 

• Utlyst fagarbeiderstilling. Innstilling ble sendt til fagforening og tilbud sendt 
kandidat. Skolen fikk 36 søkere til stillingen. Vedkommende som ble innstilt 
som nr.1 har tatt imot stillingen. 

• Skolene er hardt presset i forhold til økonomi. Alle skoler må lage egen 
innsparingsplan for å hente inn underskudd, noe som er en særdeles stor 
utfordring! 

• Sangtreff for småtrinnet, 4 – 5 i året! Sangtradisjonen blomstrer på Voiebyen. 

• Nytt satsingsområde for skolen f.o.m. skoleåret 2023-24, matematikk i regi av 
DEKOMP 

• Voiebyen er en partnerskole med UIA. Ny samarbeidsavtale undertegnes for 
fire nye år våren 2023. Skolen tar imot ca.50 studenter i året. Flere nye lærere 
har siste årene meldt seg som praksislærere. 

• Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen gjennomføres nov/des. 
Resultatene kommer på nyåret. 

• Tenning av tre i skolegården + nissebesøk onsdag 30.11.2022. Et meget 
vellykket arrangement! Moro for små og store! 
 

 

SAK 34/22 - 23: Ungdomsmiljøet i Voiebyen. Informasjon om samarbeid ulike 
etater imellom. Hvordan hjelpe hver enkelt i miljøet? Felles foreldremøte med 
Sjøstrand arrangeres tirsdag 10.januar. Innkalling/invitasjon er sendt alle hjem på 5. 
til 7.trinn. Arrangementet er i hallen på Voiebyen. 

       

SAK 35/22-23: Veileder for trygt og godt skolemiljø. Kompetansepakke som er 
utviklet av RVTS i samarbeid med Udir. Kort info! 

 

SAK 36/22 - 23 10-faktor, resultat nov. 2022. Enheten skårer over gjennomsnittet 
for både andre skoler og kommunen på 8 av 10 faktorer. Et meget godt resultat! De 
ulike faktorene jobbes videre med. 

  

 

SAK 31/22 - 23: Eventuelt!  

Forskrift lokal fag og timefordeling i Kristiansand er sendt på høring.  

De tre tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand har hatt ulike 
forskrifter for lokal fag – og timefordeling. Disse er harmonisert til en felles forskrift 
som nå sendes på høring. På ungdomstrinnet er det nødvendig at elever som bytter 
skole internt i kommunen, møter samme fag – og timefordeling. På barnetrinnet må 
det ligge en likhet til grunn, slik at elevene sikres at de får den opplæringen de har 
krav på i fagene. FAU og SU har anledning til å uttale seg om forskriftet. 

. 

 

  

 

 

Erlend Ringsgård                 Ragnhild Nilsen Topstad 

Styreleder                  sekretær               

 


