
 
  

 
Langesund barneskole 

 

Bamble Kommune Saks-/løpenr.: 20/11734-3 Dato: 02.02.2021 Side 1 av 2 
 

 
 
 
 
  
    
Arb.område/Prosjekt: 
  

   

Møtedato/-tid: 08.02.2021, 1800 - 1930 

Sted: 
 

Teams 

Deltagere: Deltakere i SU langesund barneskole 
 
Rektor: Kenneth B Johnsen 
Lærer: Kris Vegard Bergmann 
Lærer: Gro Inger Aasland 
Foresatt: Nina Jeanette Petterson 
Foresatt: Anne Berit Bjelde 
Elev: Maren B Johnsen 
Elev: Hermine Wilhelmsen 
Elev: Caleb Glad Disanka 

Saksparter:  
         

Forfall: Politisk rep Mats Eirik Pedersen, ingen vara møtt 

Referent: Kenneth Broch Johnsen 

Møteansvarlig: Kenneth Broch Johnsen 

Kopi sendes til:  
         

  

 

 Referat forrige møte: Ingen kommentarer 
 

Sak 13-20/21 Trygt og godt skolemiljø 
Siden sist har vi hatt en sak som knytter seg til 1. trinn. Ønsker ikke å gå 
inn i innholdet i saken med tanke på sakens innhold. 

Sak 14-20/21 Gjennomgang av avviksrapport. 
1. A- avvik: Brannklokker. Avdekket ved brannøvelse. Alarmklokker 

høres ikke ved Rektors kontor. Det er må bestilt en alarmklokke 
somskal dekke dette området. 

Sak 15-20/21 Virksomhetsplan og virksomhetsrapport 
Holder på med virksomhetsrapport. Legges frem møte i Mai. 
Virksomhetsrapporten vil blant annet inneholde satsingen mot en 
dysleksivennlig skole. 

Sak 16-20/21 Budsjett og regnskap 
 
Overskudd på 1 million . 750.000 kr skylles mangel på SFO leder store 
deler av året. Ble lønnsplassert på Fagleder skole. 
50.000: IPAD Voksne 
200.000: Lekeplass 
50.000: eksisterende uteområder 
50.000: Etterslepp lønn funksjonsstilling 
250.ooo: Avsetting driftsfond. Status er da 600.000  
400.000 avsetning til sentralt fond. 

Møteinnkalling SU Langesund barneskole 
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Rektor kommenterer at det ikke er meningen at en skole skal drive med et 
stort overskudd, men som det synes av redgjørelsen kan overskuddet 
forklares uten at ikke elevene har fått de timene de skal. 
Kris Vegard og Nina kommenterer også at de synes dette er gode 
prioriteringer og at det er riktig å tilbakeføre overskudd på 400.000 til 
sentralt fond  
 
For neste skoleår er skolens budsjett ca likt som inneværende. Noe 
reduksjon blir det grunnet færre fosterhjemsplasserte elever som har 
betalte ressurser fra andre kommuner. Skolen må ned ca en halv 
lærestilling samtidig som det politisk forventes at vi opprettholder 
«lærernormen». Det vil i praksis si at det blir trangere økonomi til 
spesialundervisning. 

Sak 17-20/21 Status vedr nyetablering av lekeplass 
 
Vi har nå mottatt tilbud fra de 3 entreprenørene. Rektor kommer til å legge 
fram de 3 forslagene for elevrådet til torsdag. Det ligger som premisser i 
bestillingen at man skal kunne starte opp snarlig. En utfordring her kan 
likevel bli frosten i bakken. Vi regner med å kunne lande på levrandør ila 
februar 

Evt. Ingen saker meldt 
Tiltaksliste innvesteringer: Langesund Barneskole har for andre år på rad 
ikke fått noen «prosjekter» til nødvendig vedlikehold av skolen. Vi har 
meldt inn at vi har en del gamle vinduer som trekker, et kjøkken på 
personalrom som er meget dårlig. Rektor sjekker med teknisk avdeling 
hvorfor vi ikke blir prioritert. 

  

 Alle medlemmer oppfordres til å melde saker til Samarbeidsutvalget 

 
 
 
Kenneth B Johnsen 


