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Referat fra driftsstyremøte 21.05.19 
 

Til stede:  Alexander Kopp 

  Per Henrik Mohn 

Anita Asdahl Hoff 

Mari Berge Strandbråten 

Bente Klara Kvam 

Tine Ødegård 

Kafia Hashi Mohamud 

Johannes Kaasa 

Fravær: Petter Rypdal (ikke meldt fravær) 

  Therese Friis Rølles 

 

Sak 16/19 Godkjenning av referat fra møtet 20.03.19 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent.  

Rektor ønsket velkommen. 

 

Sak 17/19 Elevrådsstyret orienterer om skoleåret 

Elevrådsstyret informerte om hvilke oppgaver de har og hva de har jobbet med 

dette året. De har gjennomført den gylne kost og do, vinnerne av dette var 7B 

og 3B som får dra på kino. De har gjennomført kantineutsalg, pengene går til 

Røde Kors. Pengene i høst gikk til Rikshospitalet. Elevrådet har fått 6000 kr til 

utstyr til lekelederne fra FAU.   

 

Sak 18/19 Regnskap 2019 Skole og AKS 

Tine Ødegård orienterte. Regnskapet for 2019 er så langt ok. Forventede 

inntekter er kommet inn og budsjettjustert til planlagte poster.  

Som det tidligere er redegjort for, vil tildelt budsjett trolig ikke være stort nok 

til å dekke full oppfylling av ny lærernorm. Skolen har fått øremerkete midler, 

men ny ressursfordelingsmodell har redusert skolens grunntildeling. Skolen har 

både krav om å følge budsjettet og om å oppfylle ny lærernorm, to krav som 

dermed kan bli vanskelig å oppfylle samtidig. Det er blitt tilsatt 3 nye lærere, 

men dette er ikke nok til å dekke lærernormen. Det utlyses stadig stillinger, 

men det er vanskelig å finne kvalifiserte lærere. I overgangen av ny ledelse er 

det budjsettert for lite og denne posten er dermed negativ. Skolen har fått tildelt 

kr 595 000,- for mindreforbruk i 2018. Det er ikke avgjort hva midlene skal 

brukes til, rektor ønsker å ta dette med team før noe bestemmes.  

 

Sak 19/19 Strategisk plan 2019. Status 

Bente Kvam orienterte. Ledelsen følger stadig opp resultater og setter inn 

tiltak. Skolen har benyttet erfaringer fra lærere som har vist til gode resultater 

og hatt workshops med hele personalet.  
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Sak 20/19 Orientering fra skolen og AKS 

  Bente Kvam orienterte. Det er mottatt henvendelse fra FAU angående hvordan 

vi kan bedre oss på et inkluderende skolemiljø. Det er satt i gang tiltak ved 

gjennomgang med personalet og lagt ut informasjon på hjemmesiden om 

handlingsplan for et inkluderende skolemiljø. Det er også lagt ut en sosial 

kompetanseplan med temaer for hver måned som henger i alle klasserom og 

rundt på skolen. Det skal tas en gjennomgang med elevene og på 

foreldremøtene.  

Helsesøster er i 100 % stilling og er godt likt. Hun blir benyttet i stor grad av 

elevene.  

 Rektor opplever aktivitetsskolen som en egen enhet og ikke inkludert i skolen. 

Det er satt i gang tiltak som for eksempel felles sommerfest og felles 

planleggingdag. Rektor opplever mange gode tradisjoner på skolen, et godt 

samarbeid, et sterkt personale, godt arbeidsmiljø, gode faglige resultater og god 

drift. Sykefraværet blant ansatte er noe høyt, skolen ser på tiltak på hvordan 

man kan redusere kortvarig fravær. Kommer til å ha gjennomgang med 

fraværet trinnvis og snakke åpent om hvordan man kan løse dette sammen. Det 

vil da legges vekt på å skape en teamfølelse.  

Rektor har brukt mye tid på spesialpedagogiske utfordringer (mangler nok 

lærere med kompetanse på dette fagfeltet), ressursteam, tiltak og tilpasninger.  

 

Sak 21/19 Orientering ny gymsal  

Alexander Kopp tar opp tråden videre. 

 

Sak 22/19 Orientering fra FAU 

Per Henrik Mohn orienterer. FAU ønsker at det informeres om skade på elever 

på hjemmesiden. Det legges også frem et ønske om at 4C får en stabil pedagog, 

dette prioriteres rektor. 

 

Sak 23/19 Evt.  

Tema for møtet 17.09.19 

 Lokalt tog på 17. mai 

 IKT - plan 

 

   

 

 

Tine Ødegård          

referent 

11.06.19 


