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Møtereferat 

 

 

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), Andreas 

Mikkelborg (ass. rektor, referent og bisitter i møtet), Lene Fosser 

Minge (rektor og DS-sekretær)   

Forfall:  Ingen.  

Møtegruppe Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 2. etg 

Møtetid: 25.02.2020 kl  17.00-18.30 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

Sak 

09/20 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling og saksliste godkjent 

  

Sak 

10/20 

Godkjenning av referat fra møtet 08.10.2019 

  Referat fra møtet 14.01.2020 ble godkjent 

  

Sak 

11/20 

Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

Informasjon om innføring av fagfornyelsen, involvering elever, 

foresatte, ansatte. 

  Rektor orienterte om innføringen av ny læreplan fra 1. august. Skolen 

er godt i gang med arbeidet med ny overordnet del. Det oppleves at 

det har vært gode prosesser i forkant av utarbeidelsen av ny læreplan. 

Det er langt færre kompetansemål og mer tilrettelegging for 

dybdelæring i ny læreplan. Elevrådet vil også være en viktig del av 

innføringen av fagfornyelsen. Skolens satsningsområder MAM og 

elevaktive arbeidsformer er i tråd med fagfornyelsen. DS ønsket at 
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informasjon om fagfornyelsen gis i forbindelse med kommende 

foreldremøter.  

  

Sak 

12/20 

Budsjett 2020 

Behandling årsregnskapsrapport 2019 og 

fullstendighetserklæring, herunder investering mindreforbruk  

2019. Se vedlegg.  

  Rektor orienterte om at det var et mindreforbruk på 1 500 000,- etter 

endt regnskapsår har vi 2 489 000. Rektor orienterte DS om planlagte 

investeringer i henhold til plan. DS godkjente skolens intensjonen til 

forbruk. DS ønsket en sammenstilling som viser balanse mellom 

mindreforbruk og planlagte investeringer. DS godkjente sak med 

forbehold om at det foreligger en oversikt over alle planlagte 

investeringer av skolens mindreforbruk.  

  

DS har fått tilsendt skolens fullstendighetserklæring.        

  

Sak 

13/20 

Årlig gjennomgang av driftsstyrets oppgaver  

Rektor orienterer kort i henhold til UDEs brev av 14.02.2017.  

  Rektor orienterte om at Ingelin ikke lenger skal være representant i DS 

grunnet hennes rolle som leder ved skolen. Det er ønskelig at et nytt 

medlem til DS representerer AKS. En beslutning om nytt medlem tas i 

førstkommende MBU. Rektor gjennomgikk deretter DS oppgaver i 

henhold til UDEs brev av 14.02.2017. DS ønsket en kort orientering om 

antall 9A-3 saker og meldinger til FM. Brev sendes som vedlegg til 

referat.  

  

Sak 

14/20 

Diverse annen informasjon fra rektor 

Informasjon om rekrutteringsprosess / ansettelser. 

Informasjon om prosess.  

  Skolen har lyst ut lærerstillinger. 35 søkere og 19 kvalifiserte. Det er 

fortsatt ikke avklart hvor mange lærerstillinger skolen trenger og vi 

arbeider nå med å få en god oversikt. DS stiller seg bak at skolen 

ansetter tilstrekkelig med lærere som kan ta høyde for uforutsett 

fravær, men som igjen kan medføre et merforbruk i 2020. 
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Ny inspektør er tilsatt fra 1. mai. Lederteamet er derfor i gang med en 

prosess hvor man setter sammen et nytt lederteam.  

  

Torsdag 5. mars er det åpen kveld fra kl. 17:00 - 18:30 under 

Stenbråtendagene.   

  

  

Sak 

15/20 

Diverse informasjon fra medlemmene 

    

  

  

Sak 

16/20 

Eventuelt 

  DS v/ Rune Jordet har utarbeidet en søknad om mider 

til lekeapparater tilpasset elevene i skolens S-klasse. 

Stenbråten skole har også vært i dialog med Jesper 

Hoel, fagansvarlig utenomhus i Undervisningsbygg, 

for tilskudd via HC-fondet.  

 

 

Signaturer 

 

_______________________      __________________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

Kopi: Ass.rektor. 


