
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-  Driftsstyret  
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 
 

 
 

Møtedato: Tirsdag 13.09.2016 Tid: 19.30-21:00 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 

Til stede: Pamela Friede (styreleder), Rina Au (avtroppende FAU-leder), 

Tormod Lien (rektor), Elfie Dørum (vara politisk representant), Terje Taxerås 

(andre ansatte), Hans-Petter Berg (lærerrepresentant), Anvor Knutsen 

(lærerrepresentant) 

 

Sak: Innhold Kommentar: 

1- H16 Mandat for skolestyrene i Kristiansand 

Vi gikk kort igjennom dokumentet «Styrets 

sammensetning» og fant at vi var riktig sammensatt. Ny 

FAU-leder inviteres på neste styremøte. 

 

Årets styremøter blir 18. okt, 22. nov (skolemiljøutvalg), 

10. jan (tapas-møte med FAU), 14. febr, 11. april, 23. mai 

(skolemiljøutvalg). 

 

 

2- H16 Økonomi (fast sak) 

Rektor informerte rundt ansettelsene som er gjort og 

holder på. Vi fikk en oppsigelse på en lærer i august. 

Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 16. sept. Vi har 

allerede en vikar inne i stillingen frem til vi ansetter ny 

lærer. 

 

Skolens økonomi er god. Vi styrer mot at budsjettettallet, 

men har en god buffer på fond om dette ikke skulle 

lykkes. 

 

 

3- H16 Hva er skolen opptatt av nå? (fast sak) 

Rektor og fagleder i barnehagen informerte litt rundt 

sammenslåingsprosess og hva som har skjedd til nå. 
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Enhetsleder er Tormod Lien. Han ledet alene fra 1. august 

til 7. sept. Da begynte fagleder i barnehagen Terje 

Taxerås. Stillingen til Inger Lise Skarpeid er ennå ikke 

landet, men vi har fått beskjed om at det har høy 

prioritet. Vi har hatt en felles plandag og skal ha en 1. 

oktober.  

 

Forrige onsdag hadde vi på skolen et sammarbeidsmøte 

hvor klassekontakter og kontaktlærere jobbet sammen for 

å få til gode foreldremøter og noen hyggelige aktiviteter 

for barna gjennom skoleåret. Noen laget vennegrupper 

som skal besøke hverandre. 

 

4- H16 Nytt fra FAU og elevråd (fast sak) 

FAU hadde sitt første møte like før styremøtet. Det ble 

valgt ny leder (Antonsen) og ny 17. mai-komité-leder 

(Haugen). Natteravner fra 4. trinns-foreldrene stiller den 

15. oktober og man ønsker å samarbeide med FAU på 

Slettheia og Karuss om temakvelder for de foresatte. 

 

Elevrådet har så vidt startet opp. De har bestemt at skolen 

skal være med på gå-til-skolen-aksjonen «Beintøft». 

Lekebod-ordningen har startet. 4.-trinnselever står i 

lekeboden og låner ut leker til de andre barna. 

 

Elifie Dørum 

fremmet forslag 

om at nytt fra 

politisk 

representant 

burde inn som 

fast sak. Vedtatt. 

5- H16 Eventuelt 

Elfie Dørum fortalte at Oppveksstyret arbeider med en 

høring rundt skolehelsetjenesten i kommunen. De drøfter 

gratis kjernetid i SFO og ønsker å se på dette med 

sommerskole. 

 

I kommunestyret er det en sak om to private skoler som 

ønsker å starte opp i kommunen vår. 

 

Hun oppfordret skolen til å bruke blime.no og å stille som 

bøssebærere når Røde kors skal ha TV-aksjonen 23. 

oktober 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


