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                   Møtebok Driftsstyret 06.12.2016 

                                                                                                 

Til stede:  Heidi Grette   - foreldrerepresentant, leder 

Eirik Næss   - foreldrerepresentant 

Eira Nygård Norang  - elevrepresentant 

Jørgen Bjelkerud            - elevrepresentant 

Stefan Lauridsen  - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Hans Aanesen    - politisk oppnevnt, Fr.p 

     

Fraværende:  
Anders Aasen   - lærerrepresentant 

Pia Neegaard            - lærerrepresentant, vara                
 

Sak 19/16 Innkallingen ble godkjent 

 

Sak 20/16 Møtebok fra møtet 06.09.2016 ble godkjent. 

 

Sak 21/16 Godt nytt fra elevene 

 Elevrådet har tatt initiativ til forskjellige komiteer, bla. Festkomite (nyttårsball 

for 10. trinn), aktivitetsgruppa og trivselsgrupper, som arrangerer aktiviteter i 

storefri.  

 Elevrådet har vært med og arrangert Verdensdagen for psykisk helse 10.10.16 

sammen med sosiallærer og helsesøster. 

 Elevrådet har vært med og arrangert "Den store bokdagen for elevene på 9. 

trinn sammen med assisterende rektor Marit Jensen og Marit Valen-Sendstad, 

kontaktlærer for elevrådet, i samarbeid med noen engasjerte foreldre.  

 Elevrådet fikk prisen (kr. 5000,-) for Årets nykommer på Elevrådsseminaret i 

november.  

 Berlinturen for 10. trinn i oktober var vellykket.  

 

Sak 22/16 Orienteringssaker  

 Økonomi: Rektor gikk gjennom økonomirapporten for november, som viser 

et betydelig mindreforbruk. Hun redegjorde for kjente utgifter som kommer 

før årsslutt, IKT driftsutgifter, innkjøp av inventar og lønninger. I tillegg ber 

hun om Driftsstyrets aksept for at utgifter vi tenker må vente til nyåret, bl.a. 

flere nye elevPCer, studietur for personalet og en ny fotballbinge. Det kan 

være rom for å øke aktiviteten med en stilling, men ledelsen ønsker å vurdere 

nøye hva som trengs mest før beslutning tas.  

 

Sak 23/16 Resultater 

 Nasjonale prøver 2016: rektor la fram resultatene for årets 9. trinn i regning 

og lesing, som viser at skolen har gitt et betydelig løft til elevene fra 8. til 9. 

trinn.  
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Sak 24/16 Evaluering av Strategisk plan 2016: Rektor la fram resultatene vi har så langt: 

Eksamen og nasjonale prøver viser at målene for 2016 er nådd. Resten av 

resultatmålene kommer når elevundersøkelsen er gjennomført.  

   

 

 

Eventuelt 

 Honorarskjema sendes skolen, med datoer for hvilke møter man har deltatt 

på.  

 Ny ressursfordelingsmodell – høringsfristen er 7. mars. Driftsstyreleder og 

rektor fikk fullmakt til å skrive en høringsuttalelse, hvis de vurderer at det er 

ønskelig, etter høringsmøtet 31.01.16 og etter at høringsbrevet er sent ut 

01.02.17 

 

 

Heidi Grette      Siv Lande    

 Leder       Sekretær/ rektor   

  

   
Møteplan: Tirsdag 17.01.2017 kl. 17.00, Tirsdag 07.03.2017 kl. 18.00 
                                                                                             
Vararepresentant Monica Hall og påtroppende ds-medlem Magnus Vik Lagerberg  var også til stede. 


