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Til stede: Rune Jordet (DS-leder),  Liv Inger Wenneberg (H), Trygve Sønvinsen 

(FrP), Ann-Monique Orveland (foreldrerepresentant), Anne Lena 

Dolmen (Ap), Martin Melvær Berge (ansattes representant), Ingelin 

Nørstenæs (Aktivitetsskoleleder og ansettes representant), Linda 

Tyssøy Blegen (undervisningsinspektør, referent og bisitter i møtet), 

Lene Fosser Minge (rektor og DS-sekretær)   

Forfall:  Ingen.  

Møtegruppe Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 14.01.2020 kl  17.00-20.00 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

  Sak 01/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent. 

Sak 02/20: Godkjenning av referat fra møtet 12.11.2019 

Godkjent. 

Sak 03/20: Strategisk plan – fast oppfølgingssak  

Se vedlegg 1 – saksfremlegg strategisk plan 2020-2024. Skolen har 

kalt strategiperioden 2020-2024 "Landsbyen – elevens treningsarena" – og 

har satt følgende mål for strategiperioden: Stenbråten skole skal gi elevene 

relevant kompetnseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og 

bidrar til et bærekraftig samfunn. 

Vedtak: Driftsstyret ved Stenbråten skole godkjenner rektors forslag til 

strategi for perioden 2020-2024, herunder strategisk plan for 2020. Rektor 

gis fullmakt til å håndtere strategisk plan for 2020 i henhold til gjeldende 

lov- og avtaleverk. 

Oppfordring fra møtedeltaker: Skolen oppfordres til å skrive om den 

skoletilpassede innsatsen MAM i vinterbrevet til hjemmene: Informasjon om 
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hva MAM er, hvordan innsatsen har effekt på elevenes kompetanseutvikling, 

og hvordan foresatte kan arbeide med ny metodikk hjemme.  

Sak 04/20: Budsjett 2020 

Se vedlegg 2 - Saksfremlegg budsjett 2020. Driftsstyret ved Stenbråten 

skole godkjenner rektors forslag til budsjett på funksjon 202, 215 og 222 for 

2020. Rektor gis fullmakt til å innarbeide skolens mindreforbruk fra 2019 

når dette foreligger. Rektor gis fullmakt til å håndtere budsjett 2020 i 

henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rektor gis fullmakt til å foreta 

nødvendige budsjettjusteringer på funksjon 202, 215 og 222 underveis i 

året, samt å vurdere og gjennomføre tiltak som kan bringe budsjettene i 

balanse. 

Sak 05/20:  Høringsuttalelse utbygging Stenbråtveien.  

Skolen sender sin høringsuttalelse etter at innspill dra driftsstyret er 

implementert i skolens utkast.  

Sak 06/20: Diverse annen informasjon fra rektor 

Ny stilling som undervisningsinspektør er utlyst.    

 Driftsstyret fikk orientering om hvordan skolen ivaretar beredskap i 

henhold til drapssak i nærmiljøet.  

Sak 07/20: Diverse informasjon fra medlemmene 

FAU er registrert som forening i Brønnøysundregistrene, og kan 

opprette Vippskonto.  

Sak 08/20: Eventuelt 

Ingen. 

Signaturer 

 

_______________________      __________________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

Kopi: Ass.rektor. 


