Langesund barneskole

Møtereferat Samarbeidsutvalg LBS 01.11.2021
Arb.område/Prosjekt:
Møtedato/-tid:
Sted:

01.11.2021, 1800 - 1930
Langesund barneskole

Deltagere:

Deltagere i Samarbeidsutvalget Langesund barneskole
Kenneth B Johnsen
Gro Inger Aasland
Kris Vegard Bergman
Elevråd ( Lea, Eirik, Sanne )
Kine Dinesen

Saksparter:

Signe Marie Grave Oland, ikke møtt

Forfall:
Referent:
Møteansvarlig:
Kopi sendes til:

Mats Eirik Pedersen
Kenneth Broch Johnsen
Kenneth Broch Johnsen

Pkt.
1.
2.

Agenda:
Gjennomgang forrige referat
Event kommentarer: referat gått igjennom
Trygt og godt skolemiljø, jfr. Opplæringsloven kap.9a

3.

Rektor informerer generelt om sakene som har vært. 4 stk. Går
meste på Jentekonflikter i klassen, hvem som skal være med
hvem osv.
Rutiner og lovverk er gått igjennom med personalet ved oppstart
skoleåret. Rektor og Fagleder har også deltatt på alle
foreldremøtene i oppstart og informert om dette lovverket og
hvordan vi praktiserer det ved vår skole.
Innspill og konklusjoner:
Gjennomgang av avviksrapport:

4.

ANSVAR:

Rektor informerer om 4 avvik knyttet til utagerende atferd hos
elev. dette knytter seg til 1 elev og håndteres etter skolens
retningslinjer.
Innspill og konklusjoner
Budsjett og regnskap
Det vises et underskudd i regnskapet på ca 500.000. Dette er det
planlagt dekning for via fondsmidler. Dette knytter seg til
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Pkt.

Agenda:
nybygging av lekeplassen og lønnsmidler til ansatt i forhold til
flerspråklige elever.
Innspill og konklusjoner
Skolegudstjeneste

5.

Rektor ønsker å arrangere Skolegudstjeneste i kirken i
forbindelse med jul. Denne legges uka før ferien starter slik at
den ikke bærer preg av avslutning. Det tilbys alternativt opplegg i
trå med regelverket på skolen.
Skolen ønsker fortsatt å stå for mye av innholdet. Men det er
åpent for innslag av kristen liturgi dersom det er ønskelig fra
kirken sin side.
Innspill og konklusjoner

6.

Alle var enige om at dette er en ok løsning dersom det er et
likeverdig tilbud på skolen.
Manillaaksjon
Rektor legger fram noen tanker fra seg selv og personalet om
hvordan dette kan organiseres i fremtiden.
Skolen ønsker et arrangement som kan bidra til en organisasjon,.
men, vi kan bytte på hvem.
Ikke så stort fokus på den kommersielle biten, det kan bli
økonomisk press på familier.
Det er ønskelig at læringsutytte blir større for elevene i dette
arbeidet.
Innspill og konklusjoner
Elevene sier de synes Malillaaksjonen er gøy med lotteri og
disco, men de lærer ikke så mye om Manilla.

Foresatte fra FAU er veldig ening i nye tanker. De har prøvd å ta
opp dette i flere år uten å ha opplevd gehør for det.
Evt Paletten
Rektor informerer om at fra neste skoleår vil innføringstilbudet for
nyankommende flerspråklige elever 1. – 7. klasse organiseres på
langesund barneskole. Dette kan føre til at skolen får tilført noe
ressurser til drift av dette tilbudet. rektor har selv ønsket denne
organiseringen
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