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Referat fra styremøte 

 

Tid Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 1900 

Sted Personalrom 

 

Til stede Håkon Vestberg (leder), Eirin Vige Fidje (nestleder), Anne Grete Birkeland 

(ansatt), Marcus D. Krogstad (ansatt), Terje Alfsen (rektor, sekretær), 

Maria Eeg (elev), Reidar Vingen (elev) 

 

Saker 

Nr Sak 

11-18/19 Godkjenning av innkalling 

- Godkjent 

 

12-18/19 Gjennomgang av referat fra forrige møte  

- Godkjent 

 

13-18/19 Rapport fra elevråd 

- Saker som opptar elevene: Jobber for å få bedre stoler i lytterommet 

(7. trinn). Toalettforhold (flere toaletter, hvordan dele de toalettene 

som er). Temadag (byttedag, engelskdag, omvendt-dag). Skoleball. 

Nissedag. Planlegge kantine og gymsal-bruk for 7. trinn 

 

14-18/19 Rapport fra skolen 

- Arbeid med turdag / uteskole / fysisk aktivitet. Skolen har utarbeidet 

opplegg for opplegg for uteskole og turdager i en idébank. Arbeid 

med fysisk aktivitet i hverdagen gjenstår.  

- Styret er fornøyd med at arbeidet er startet og ber om tegn 

på effekten det gir. Rektor rapporterer dette i kommende 

styremøter. 

- Enhetens utviklingsplan. Planen ligger tilgjengelig på hjemmesiden 

og beskriver hvordan det jobbes med skolens satsingsområder. 

Hovedfokus er lesing og sosial kompetanse. 

 

15-18/19  Rapport fra politisk representant 

- Aktuelle saker fra oppvekststyret 

- Fagfornyelsen. Skoleeier har fokus på den nye læreplanen 

som kommer i 2020/2021. Skolene jobber med Overordnet 

del hvor begreper som kjerneelementer, tverrfaglige temaer 

og dybdelæring. 

  

16-18/19  Rapport fra FAU 

- Saker som opptar foreldrene 
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- Busstilbudet for elevene på Vesterøya har blitt utvidet etter at 

foreldregruppe sendte saken til skoleeier. FAU ser at 

veistrekningen er farlig for de minste barna og nå har elevene 

på 3. trinn også fått tilbud om skyss. 

- Hærverk på sykler i skoletiden er et problem. Skolen og 

foreldre jobber med sikkerhet og holdninger rundt dette. 

- Temamøte og Fotballbanen (se nedenfor) 

- Se ellers eget referat 

 

05-18/19 Felles temamøte i mars  

- Egen prosjektgruppe 

- Tema: Psykisk helse for barn (fra time-out til time-in) 

- Styret ønsker høy deltakelse og utfordrer skolen (lærerne) på 

å motivere foreldre til deltakelse 

 

08-18/19 Fotballbanen 

- Egen prosjektgruppe 

- Søknadsprosessen settes i gang 

 

17-18/19 Eventuelt 

- Representanter til KOMFUGs opplæring i FAU- og styrearbeid torsdag 

8.11.2018: Vi melder på 6 stk. 

 

 Neste styremøte 

- 11. desember kl. 19.00 

 

  

 

 

Ref: Terje Alfsen  

 


