
 
  

 
Langesund barneskole 

 

Bamble Kommune Saks-/løpenr.: 20/11734-2 Dato: 15.12.2020 Side 1 av 2 
 

 
 
 
 
  
    
Arb.område/Prosjekt: 
  

   

Møtedato/-tid: 14.12.2020, 1800 - 1900 

Sted: 
 

Langesund barneskole 

Deltagere: Rektor: Kenneth B Johnsen 
Politisk representant: Mats Eirik Pettersen 
Lærer: Kris Vegard Bergmann 
Lærer: Gro Inger Aasland 
Foresatt: Nina Jeanette Petterson 
Foresatt: Kathrine 
Elev: Maren Broch Johnsen 
Elev: Caleb Glad Disanka 
Elev: Hermine Wilhelmsen 

Saksparter:  
         

Forfall: Anne Berit Bjelde 

Referent: Kenneth Broch Johnsen 

Møteansvarlig: Kenneth Broch Johnsen 

Kopi sendes til:  
         

  

 
    

 
Møtet avholdes på Teams, ingen kommentarer til forrige referat. 
 
 
Sak 06-20/21 

 Kort tid siden forrige møte. Ingen avvik meldt siden sist.  
 
Sak 07-20/21  
 Budsjett og regnskap. Skole og SFO går samlet med et overskudd nå på ca 550.000kr. Som 
tidligere skylles dette i hovedsak at det ikke har vært lønnspostert SFO leder fra mars. Noe av 
overskuddet planlegges inn i lekeplass, men også noe avsettes til fond. 
 
Sak 08-20/21  

Virksomhetsplan og virksomhetsrapport. Ingen kommentarer på dette på dette møtet . 
 

Sak 09-20/21 
 Saken ble ikke behandlet på møtet da det har skjedd lite siden sist møtet. 
 
Sak 10-20/21 
 Lekeplass. Det har siden sist vært en prosess på skolen hvor elevrådet har vært involvert og 
fått uttalt seg om hva lags lekeapparater som er ønskelig. Rektor tar med innspillene til møtet med 
Unni Lyngmyr onsdag 16.12.2020. Her lager vi en plan som blir sendt ut til firmaer for å innhente 
tilbud. Det vil da bli en befaring hvor tilbud blir gitt i etterkant hvor Hermine fra elevrådet vil delta. 
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Prosessen er da godt i gang og vi håper å kunne lande et tilbud i Februar måned. Ingen videre 
kommentarer på dette. 
 
Sak 11-20/21 
 Koronasituasjonen. Rektor informerte om hvordan prosessen rundt karantenesetting hadde 
vært ved Langesund barneskole. Opplevelsen fra rektor sin side var at informasjon, beslutninger og 
samarbeid fungerte veldig bra, en god håndtering av situasjonen. Foresatterepresentanter bekrefter 
ad de er fornøyde med informasjonen som har blitt gitt underveids til foresatte. Rektor informerer om 
mange henvendelser fra foresatte de dagene det pågikk. Samtlige henvendelser støttet beslutningen 
om karantene, men noen undret seg over at bare SFO barn på 2, 3, og 4 trinn ble tatt ut og ikke de 
øvrige barna på disse trinne. Rektor informerte om at dette handler om hvem som blir definert som 
nærkontakter. 
 
Sak 12-20/21 
 Utsatt skoledager. Rektor informerte om at Formannskapet i bamble kommune har besluttet 
at siste skoledag for jul er fredag 18. desember. De to siste skoledagene overføres til vårsemesteret.. 
Mange mener at skoledagene kunne vært avholdt som hjemmeundervisning. Rektor informerer om at 
det ikke er lov som et forebyggende tiltak mot smittespredning så lenge vi driver i gul sone. Hvordan 
de to dagene skal tas igjen er åpent for diskusjon mellom kommunalsjef og rektorene. Innspill fra 
dette møtet var: 
 

 Maren fra elevrådet ønsket at vi kunne ha disse dagene som utvida dager ila året. Vi kunne 
ha prosjekt gående hele dagen. Det er lov å ha det koselig også på skolen. Håper vi kan få til 
overnatting for 7. trinn på væren, men det kommer an på smittesituasjonen. 

 Gro Inger mente at læringsutbytte ville være best om vi la på to skoledager. 

 Caleb og Hermine fra elevrådet mente det ville være kjedelig å få to skoledager til på våren/ 
sommeren. 

 
Rektor tar med innspill videre. 
 
Ref: Kenneth B Johnsen 
 
 


