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    Møtebok Driftsstyret 01.12.2015 

 

Til stede:  Heidi Grette   - foreldrerepresentant, leder 

Jon Erik Lindeman  - foreldrerepresentant 

Sidsel Kjeldaas Salte  - politisk oppnevnt, H  

Arin Veland    - elevrepresentant  

Pia Neegaard            - ansatterepresentant, vara 

Siv Lande    - rektor  

Fraværende: Anne Marit Heber Nærby  - politisk oppnevnt A  

Svein Magne Kjelby    - politisk oppnevnt, V 

Nadya Tahir                 - elevrepresentant 

Berit Rønningen Andresen - ansatterepresentant 

Sigurd Enge   - ansatterepresentant 

  
Sak 23/15 Innkallingen ble godkjent 

 

Sak 24/15 Møtebok fra møtet 25.08.15 ble godkjent 

 

Sak 25/15 Orienteringssaker 

 Godt nytt fra elevene: 

o Berlintur og Hudøytur var veldig vellykket 

o Elevene er fornøyd med opplegget rundt mange av fagdagene 

o Elever fra 8. 9. og 10. trinn holdt innlegg om et godt læringsmiljø 

på Morellbakken skole på Elevrådskonferansen 25.11.2015. 

 Seminar for personalet - tilbakemelding til Driftsstyret: 

o Målet for studieturen til Brussel ble nådd, både faglig og sosialt. 

o Rektor la fram regnskapet for studieturen. Driftsstyret tok det til 

orientering. 

 

Sak 22/15 Ordensregler 

  Rektor la fram forslag til nye ordensregler for Morellbakken skole 

Vedtak: Driftsstyret vedtok det framlagte utkastet til ordensreglement, med 

unntak av punkt 5 under Orden som ble endret til: Du spiser ikke i timen.  

DS mener det må aksepteres at elevene drikker vann. 

 

Sak 26/15  Resultater 

 Nasjonale prøver  

o Rektor la fram oversikt over skolens resultater fra nasjonale prøver 

i lesing, regning og engelsk for 8. trinn 14/15 og 15/16 og 

o i lesing og regning for 9. trinn 15/16. og utviklingen fra da de 

samme elevene gikk i 8. klasse. Den viste god fremgang.  

 Elevundersøkelsen –  

Det er fortsatt mange elever som ikke har svart på undersøkelsen. Saken 

legges fram på neste møte. 
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Sak 27/15 Skoletur i 10. klasse? 

De foresatte ønsker at det skal bli en fast del av skolens planer at elevene får 

reise til Berlin på 10. trinn. Forslaget innebærer at det er et 

samarbeidsprosjekt mellom foresatte og skolen. Foresatte står for all 

planlegging og innsamling av penger gjennom dugnadsinnsats, slik at 

gratisprinsippet ivaretas. Organisering i forkant og under reisen (bl.a. tilsyn, 

vakthold og fritid) ivaretas av de foresatte. Forutsetningen er at man følger et 

opplegg til en av organisasjonene som tilbyr slike reiser. Skolens bidrag kan 

være at det blir en del av undervisningen i forkant og etterkant av reisen og at 

3 lærere blir med, med ansvar for det pedagogiske. Utgiftene til lærernes reise 

og opphold må dekkes av de innsamlede midlene.  

Skolens ledelse er positive til et slikt samarbeidsprosjekt under forutsetning at 

lærerne er villige til å delta. Det må være frivillig for den enkelte lærer og 

leirskoleavtalen følges.  

Lærerne er fortsatt usikre fordi de ikke vet om de skal på 10. trinn neste år. 

Driftsstyreleder, som deltok på årets reise til Berlin, vil informere personalet 

om hvorfor de foresatte ønsker at skolen har et slikt opplegg. 

Hvis det ikke oppnås enighet om å prøve ut denne modellen, kan ikke skolen 

være med på et slikt arrangement i skoletiden.  

 

Sak 28/15 Økonomioppfølging 

Rektor la fram en månedsrapport og regnskapsrapport for oktober 2015. Den 

viser at skolen går mot et mindreforbruk på ca 600.000,-. Det kan bli større, 

fordi prognosen innebærer kjøp av elev-PCer for ca 900.000. Den sentrale 

innkjøpsavtalen er under forhandling, så skolen ønsker å vente til det er klart, 

fordi man vil kjøpe best mulig kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

Heidi Grette      Siv Lande 
Driftsstyreleder      Sekretær/ rektor 

 

 

 

Møteplan:  

Tirsdag 19.01.2016 kl. 17.00, Tirsdag 01.03.2016 kl. 17.00, Tirsdag 07.06.2016 kl. 17.00 


