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Møte i Samarbeidsutvalget Langesund barneskole. 
 
 
Tid. 03.10.2022 kl 1800 – 1930 
 
Sted: personalrom langesund barneskole 
 
 

Pkt. Agenda: ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang forrige referat 
 
Referat gjennomgått og godkjent 

  

 Event kommentarer:   

2.  Trygt og godt skolemiljø, jfr. Opplæringsloven kap.9a 
 
Rektor informerer om få nye saker dette skoleåret .Kun 1 ny sak 
meldt. 
Resultatet etter tilsynet er klart, men rapporten har ikke kommet. 
Bamble kommune får skryt for svært gode rutiner. Avvik går på 
hvordan skoleeier klarer å sikre ar rutine blir fulgt opp ute på 
skolene. Noen andre «små» avvik også, men disse er greie å rette 
opp. 

  

 Innspill og konklusjoner:   

3.  Gjennomgang av avviksrapport: 
 
2 nye avvik meldt siden sist. Det ene går på at skolen ikke har klart å 
følge opp en aktivitetsplan etter kap 9A. Det andre var et barn som 
ansatte trodde var hentet på SFO, men som fortsatt var der. 
 

  

 Innspill og konklusjoner 
 
Diskusjon rundt føring av avvik. Skolen har fortsatt mye utagering fra 
en enkelt elev, men det skrives ikke avvik på dette nå da det er det 
som er «normalen». Bør dette gjøres for å fortsatt synliggjøre 
situasjonen? Rektor informerer at tiltak, løsninger og ressurser 
fortsatt prioriteres, men likevel synes det utfordrende å få det til å 
fungere for eleven på skolen. rektor drøfter saken videre i 
medbestemmelse på kommunenivå i forhold til om det skal føres 
avvik eller ikke. 

Rektor  

4.  Budsjett og regnskap  
 
Skolen ligger an til et underskudd i 2022 på – 900.000kr.  
400.000 kr av dette skylles koronnarelatert fravær og 
kompenseringsordninger. Ca 100.000 kr er ekstra tiltak satt inn i 
forhold til utagerende elev. Ca 100.000kr er investeringer i 
fagmateriell. Resterende er overforbruk. 

  

 Innspill og konklusjoner   

5.  Info fra elevrådet 
 
Elevrådet har vært på opplæring på Halen gård. 
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Elevrådet ønsker et møte med rektor i forhold til benyttelse av 
skolegården. De ønsker det noe friere i forhold hvor elevene kan gå 
og flere aktiviteter. 

      6. Forslag til årets møtedatoer: 
 
05.12.2022 
27.02.2023 
25.05.2023 
 
Ok 
 

  

      7. Evt 
 
Rektor informerer om at vi er godt i gang med det utstrakte 
samarbeidet mellom lærere på trinn. Lærer planlegger i større grad 
undervisningen sammen og blander elevene mer på trinn. Graden av 
den nye tankegangen varierer noe på de ulike trinna, men vi er 
fortsatt i et øveår. 
 
 
FAU representant tar opp hendelse med 2. trinns elev som ble tatt 
fysisk på skoleveien av en psykiatrisk pasient. dette er en dame som 
oppleves truende og flere foresatte er engstelige for flere slike 
situasjoner. 
Rektor informerte om at Bamble kommune vurderte det til at de ikke 
kom til å anmelde situasjonen, men oppfordret foresatte til å gjøre 
dette selv siden det handlet om skoleveien og ikke var i skoletiden.  
FAU har levert ut informasjon til alle foresatte med oppfordring til å 
kontakte politiet igjen dersom dette skulle skje igjen. 

  

 
 Hilsen Kenneth B Johnsen 


