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Sak 26/17: Velkommen til nytt skoleår. Presentasjon av nytt medlem. 

  Trygve Sønvisen er nytt fast medlem av skolens driftsstyre. 

Vi ønsket også velkommen ny assisterende rektor, Lene Fosser Minge som startet 

ved skolen 01.08.17. 

 

Sak 27/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 28/17: Godkjenning av referat fra 13.06.17 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet. 

     

Sak 29/17: Strategisk plan 2017 – fast oppfølgingssak 

Det foreligger ingen nye resultater fra i høst. Nasjonale prøver på 5. trinn 

gjennomføres i oktober i lesing, regning og engelsk. Alle prøvene er digitale. Det er 

ingen fritak ved skolen i år.  

Rektor orienterte i tillegg litt om skolens lokale prøveplan som beskriver årlige 

tester og kartlegginger på hvert enkelt trinn, med frister og tenkt oppfølging/analyse 

i etterkant. 

     

Sak 30/17: Budsjettoppfølging 2017– fast oppfølgingssak 

Tertialrapporten per august for AKS viser et positivt avvik. Det er tilsatt syv nye 

personer i AKS, i tråd med gratis kjernetid for 1. og 2. klassinger. Dette har også 

ført til utvidet sambruk mellom skole og AKS. 

Skolens tertialrapport per august viser et merforbruk på 0,37 % i henhold til 

budsjettet. Dette skyldes i stor grad at behovet for skoleassistenter har vært økende, 

det har blitt kjøp inn et par renholdsmaskiner som ikke var budsjettert, og videre er 

det noen periodiseringsfeil og noe mindre sykelønnsrefusjoner enn antatt. 
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Sak 31/17:  Nytt ved skolestart 

Rektor orienterte om ulike vedlikeholdspukter som er ivaretatt i løpet av 

sommerferien.  

Andre endringer som er gjort: 

- En kommunal styrkingstime på 5-7. trinn er avviklet. Dette er hensyntatt ved årets 

timeplanlegging.  

- Det har kommet nye regler om elevenes psykososiale miljø fra 01.08.17. Reglene 

gjennomgås under sak 33/17.  

- Det er utviklet en ny ferdighetsprøve i svømming. Det er elevene på 4. trinn hos oss 

som testes i disse. 

- Helsedirektoratet oppfordrer til minst 20 minutters spisepause hver dag for elever i 

grunnskolen. Dette er ivaretatt. 

- Det er fra høsten 2017 gratis kjernetid i AKS for både 1. og 2. trinns elever. 

- Nye satsninger for vår skole er: Lesing og regning i AKS, Skoleplattformen og 

styrket faglig samarbeid i R-team.  

 

Sak 32/17: Skolens oversikt over klagebehandling forrige skoleår. 

Rektor presenterte en oversikt over skolens klagesaker i forrige skoleår, altså 

skoleåret 2016-2017. Behandlingstiden for alle saker hos oss er inntil 3 uker. 

Behandlingstiden hos Fylkesmannen er varierende. Oversikten er vedlagt referatet. 

 

Sak 33/17: Nye regler for et trygt og godt skolemiljø med virkning fra 01.08.17 

Opplæringsloven §9a presiserer at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. Rektor gjennomgikk de nye bestemmelsene i 

opplæringsloven, med vekt på skolens aktivitetsplikt og den nye klageordningen. 

Vedlagt hele presentasjonen. De nye reglene skal gjøres kjent for alle som på en 

eller annen måte arbeider eller har sitt virke i eller rundt skolen. Dette ivaretas 

gjennom informasjon i FAU, på alle foreldremøter, i DS, til alle ansatte i skole, 

AKS og kulturskole. 

    

Sak 34/17: Diverse annen informasjon fra rektor 

Undervisningsinspektør Linda Tyssøy Blegen går ut i svangerskapspermisjon f.o.m. 

16.10.17. I skrivende stund har vi fått en vikar på plass, som vil bli presentert 

senere. Vi ønsker Linda lykke til!  

Stenbråtenmetoden har nå blitt publisert i bokform. Tell forlag har gitt ut alt 

materiellet i form av lesehefter, øvehefter, lesekort og teoribok. Mer informasjon 

finnes her: 

http://www.tell.no/index.php?route=product/category&path=59_60_126 

 

   

Sak 35/17: Diverse informasjon fra medlemmene 

FAU ønsket i siste møte før sommeren å få til noe mer på skolens uteområder i 

form av lekeapparat eller lignende. 

Driftsstyret mener at dette i så fall må avklares med Undervisningsbygg og inngå i 

den daglige driften og i det daglige tilsynet med dagens lekeapparater. 

 

 

 

 

 

http://www.tell.no/index.php?route=product/category&path=59_60_126
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Sak 36/16: Eventuelt 

FAU ønsker også å bidra til at skolen får en vennebenk. Driftsstyret oppfordrer til å 

tenke gjennom hvordan denne skal brukes for å kunne ivaretatt et trygt og godt 

skolemiljø for alle. Inkludering er viktig. Dessverre så kan hærverk forekomme, så 

det oppfordres også til å tenke gjennom kostnader til dette. 
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_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Nina Merete Norli Ringnes 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

   


