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Til stede: Rune Jordet (foreldrerepresentant), Ann-Monique Orveland (foreldrerepresentant), Anne 

Lena Dolmen (Ap)Trygve Sønvisen (FrP), Liv Inger Wenneberg (H), Martin Melvær 

Berge (ansattes representant), Ingelin Nørstenæs (Aktivitetsskoleleder og ansattes 

representant), Linda Tyssøy Blegen (inspektør, bisitter i møtet) og Lene Fosser Minge 

(rektor og DS-sekretær). 

Forfall: Ingen. 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 05.03.2019. 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

 

Sak 8/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 9/19: Godkjenning av referat fra 15.01.2019 

Godkjent, med tilføyning: DS-leder ønsker kontroll av interne adminstrative rutiner 

i driftsstyret på neste møte 09.04.2019, og påpeker at det skulle vært ivaretatt på 

dgens møte. 

 

Sak 10/19: Strategisk plan – fast oppfølgingssak  

 Skolen arbeider i henhold til strategisk plan. Satsingsområder lesekompetanse, 

sosial kompetanse og regnekompetanse for elever og ansatte. Skolen har, sammen 

med naboskolene i bydelen og ungdomsskolene i U22, inngått et samarbeid med 

Matematikksenteret i Trondheim: MAM – Mestre Ambisiøs Matematikk. Oppstart i 

april, varighet 2 år.  

 

Sak 11/19: Budsjett 2018 – fast oppfølgingssak – herunder godkjenning av årsregnskapsrapport 

og fullstendighetserklæring. Se vedlegg årsregnskapsrapport.  

Skolens regnskap for 2018 er godkjent av driftsstyret. Skolens 

fullstendighetserklæring er godkjent av driftsstyret med følgende kommentarer:  

- Martin M. Berge skal føres opp som medlem i driftsstyret (ansattes representant).  

- Skolens varamedlemmer er Bente Bertelsen og Even Olsen.  

 

Sak 12/19:  Årlig gjennomgang av driftsstyrets oppgaver 

Rektor orienterer kort; ref UDEs brev av 14.02.2017. Resultat: Medlemmene 

kjenner oppgavene.  

    

Sak 13/19: Diverse annen informasjon fra rektor 

 - orientering om ansettelsesprosesser: Skolen er i ansettelsesprosess, og vil nå 

lærernormen  august 2019. Vi har gitt tilbud til fem kandidater. Driftsstyret ber 

skolen vurdere ytterligere en ansettelse.  
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- orientering om standard for organisering av grupper på trinn. Skolen lytter til 

elevrådets forslag om å ikke endre på klassene. Driftsstyret støtter skolens 

standpunkt.  

- orientering om foreldreundersøkelsen: Gjennomføres i mars – april.  

- orientering om ansatte på statlig videreutdanning / "kompetanse for kvalitet", tre 

ansatte skal på studieopphold.  

- Skolen er bedt om å delta på MAM – mestre ambisiøs matematikk. Lene og elever 

fra 5. trinn lager en spørreundersøkelse der elever iviteres til å svare på om det 

tenker at de vil benytte tilbudet, og der de gis innspill til servering.  

- Skolen er i prosess med elever for å skape en god frokostcefé for elever på 5.-7. 

trinn kommende skoleår.  

 

Sak 14/19: Diverse informasjon fra medlemmene 

- Stenbråtendagene står for tur – åpen kveld er 7. mars.  

 

Sak 15/19: Eventuelt 

- DS-leder ber skolen publisere referatene raskt etter møtet. Rektor følger opp  

- DS-leder ber rektor finne fram signerte referater fra siste møter.  

- Uteområdene: DS-leder informerte om satsingen på uteområdet. Det blir 

kameraovervåking, lekeapparater, benker. Ferdigstilles sommeren 2019. 

- 17. mai: Rektor ønsker å foreslå for FAU at man kan reise til byen med 

førsteklassinger for å gå i barnetoget 17. mai – som en prøveordning.  

- Fint om rektor vil skrive påskebrev til familiene med informasjon om 17. mai:  

- Hvor lang tid det tar, hvor langt det er å gå for sørsteklassinger.  

- At det ikke er tillatt med voksne i toget.  

- At en hver som ønsker å tilby toget i byen for sitt barn, må ta en selvstendig 

avgjørlse.  
 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


