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Tid: 02.11.2020 kl 1800 - 1930  
Sted: Langesund barneskole. 
 
Presentasjonsrunde: 
 
Rektor: Kenneth B Johnsen 
Politisk representant: Mats Eirik Pettersen 
Lærer: Kris Vegard Bergmann 
Lærer: Gro Inger Aasland 
Foresatt: Nina Jeanette Petterson 
Foresatt: Anne Berit Bjelde 
Elev: Maren Broch Johnsen 
Elev: Caleb Glad Disanka 
Elev: Hermine Wilhelmsen 
 
 
Rutine for SU gjennomgått. 
 
SAKSLISTE: 
 
Sak /01: Trygt og godt skolemiljø, tanker om hvordan skolen bør jobbe.  
 
  Rektor informerte om kapittel 9a i Opplæringsloven. Skjemaer og rutiner er 
gjennomgått i personalmøte med ansatte. Skolen ser at de får noen saker som handler om elevers 
samspill. Dette knyttes i all hovedsak oppimot friminutt på skolen. Grunnen til dette er at kohortene 
som er bare klassen ikke blandes med andre klasser med tanke på smittespredning og 
smittesporing. Vi har mange elever som har andre venner i andre klasser. I dagens situasjon er man 
prisgitt de elevene man går i klasse med. 
 
Sak /02:  Gjennomgang av avviksrapport. Hva slags avvik har skolen fått inn. Hvordan brukes 

avvik?  
 
  Avvik er et system for å dokumentere uønskede hendelser i forhold til skolens 
systemer eller de som jobber der. Avvikene er gradert i A og B avvik etter melders subjektive 
vurdering. Skolen har siden august fått inn 2 stk A avvik. Det ene går på vold fra elev mot voksen. 
Det andre går på dokumenthåndtering med tanke på taushetsplikt/gradert informasjon. 
 
 
Sak /03: Virksomhetsplan  
 
  Skolens virksomhetsplan ble i all hovedsak gjennomgått og skolens prioriteringer 
synliggjort. 
 
Sak /04: Budsjett og regnskap. Prioriteringer som kan gjøres. 
 
  Skolen og SFO viser et overskudd pdd på ca 500.000kr. Dette skylles i all hovedsak at 
SFO leder har fungert over tid som Fagleder på skole. I praksis vi det si at ledelsen har manglet en 
person og spart lønnsutgifter. Skolen har i tillegg investert i Ipadder til 7. trinn, ca 250.000 kr innen 
eget budsjett. Skolen har da dekning på Ipadder fra 2. til 7. trinn. 
Fra koronamiddler har  har skolen fått et tilskudd på 150.000 kr til uteområder. Skolen velger å 
supplere  med 150.000 kr fra eget budsjett slik at det kan tenkes en fornyelse av området til 2. trinn 
for 300.000 kr. Rektor informerer neste møte om hvordan prosessen ligger an. 
 
Sak /05: Situasjonen i forhold til smittespredning. Tiltak som gjøres og utfordringer skolen står i.  
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  Skolen har gjort tiltak i samråd med smitteveilederen. Elevrepresentantene forteller at 
dette fungerer bra, men er litt kjedelig å bare være sammen med klassen. Elevene ønsker at det skal 
ses på mulighet for å rullere på bingen slik at det ikke bare er 6. trinn som har den. Mats Eirik lurer på 
om det er mulig å rullere på alle områdene. Rektor sier at det blir vanskelig med tanke på innganger 
til klasserommene. 
 
Eventuelt: 
 
Framtidige møter: 
 
14.12.2020 kl 1800-1930 
08.02.2021 kl 1800 – 1930 
10.05.2021 kl 1800 – 1930 
 
 
Ref Kenneth Broch Johnsen 
 
 
Dersom du ikke kan møte, skal du gi din vararepresentant melding og sakskart i god tid. Meld også i 
fra til skolen på tlf.  
 
 
  

 
    

 
 
 


