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Referat fra møte i samarbeidsutvalg ved Langesund barneskole 10.05.2021  
 

Pkt. Agenda: ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang forrige referat   

 Event kommentarer: referat godkjent   

2.  Trygt og godt skolemiljø, jfr. Opplæringsloven kap.9a   

 Innspill og konklusjoner: Rektor informerer om at det har vært 7 
saker siden forrige møte. 3 av disse har resultert i aktivitetsplaner 
mens 4 er lukket med små grep. Sakene handler i all hovedsak om 
relasjoner elever imellom på klassenivå. Dette kan ses i 
sammenheng med koronasituasjonen og at klassen ikke blandes 
med andre kohorter. Det blir slitasje på medelevene i klassen 

  

3.  Gjennomgang av avviksrapport:   

 Innspill og konklusjoner: 
Rektor informerer om at det har vært 3 A- avvik siden sist møte. 
Dette er rettet mot en elev som er utagerende mot en assistent. 
Rektor har tatt denne assistenten ut fra situasjonen og satt inn en ny. 
Fra neste skoleår er det avklart med kommunalsjef at det bemannes 
100% rundt denne eleven for å sikre situasjonen. Dette vil gå ut over 
skolens rammer, men forsvarligheten er her lagt til grunn 

  

4.  Virksomhetsplan og virksomhetsrapport  

 Budsjett og regnskap  
Regnskapet for 2020 ga et overskudd på 500.000 kr. Noe av dette er 
satt av på driftsfondet til skole og noe på sentralt fond. 
Hittil i budsjettåret 2021 (jan – april) vider et underskudd på 400.000 
kroner. dette er ikke reelt da flere lønnsutgifter er planlagt og dekkes 
av driftsfond. rektor mener regnskap og budsjett er under kontroll så 
langt og vil ikke pr nå generere et underskudd som skolen ikke har 
dekning for. Rammer for neste år ser ca likt ut neste skoleår som i 
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fjor. Skolen hadde gitt 5 rammetimer til Rønholt/Herre for å sikre 
forsvarlig drift, men disse tilbakeføres da Kommunestyret bevilget 
ekstra til disse skolene. Grunnet lærernormen blir det bli færre timer 
til spesialundervisning neste skoleår. 
 
Som skrevet i referatet fra forrige møte i februar hadde skolen ikke 
fått noen sentrale investeringer på skolebygget dette året. Dette ble i 
senere tid omgjort og 19 vinduer til å åpne er nå byttet på skolen.  

 Innspill og konklusjoner: lærer Gro Inger sier det vil oppleves 
vanskelig dersom det blir færre timer til spesialundervisning. Dette 
behovet er vanskelig å dekke av lærer i klassen når det er mange 
andre elevere tilstedet. 

  

5.  Lekeplass: Rektor og elevrådet informerer om at lekeplassen nå er 
offisielt åpnet av Ordføreren. det har vært en lærerik prosess for alle 
å delta i og alle er veldig fornøyde med resultatet. lekeplassen er 
delvis finansiert av koronamiddler og delvis av skolens eget fond. 

  

 Innspill og konklusjoner: Lærer gro Inger støtter at de er veldig 
fornøyde med resultatet. 

  

6 Evt: 
Elevråd: En del aktiviteter har utgått grunnet koronna, men elevrådet 
har prøvd å tenke alternativt. de har blant annet gjennomført en 
tilrettelagt natursti for småtrinnet. 
Rektor, kris Vegard og Gri Inger berømmer elevrådet for dette og 
elevene på småtrinnet ble veldig fornøyde. Anne Berit bekrefter også 
at mange elever likte dette gått. 
 
Hermine fra elevrådet kommenterer at hun ofte ser at det står 
vinduer åpne på Mat og Helse, også om kvelden. rektor sjekker 
rutinene for dette 
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Med hilsen 
 
 
 
Kenneth Broch Johnsen 
Rektor 
35965701  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 


