
 
FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden

 

Driftsstyret  

  

 

Referat 

 

Tid Tirsdag 11. desember 2018 kl. 1900 

Sted Møterom 3. etg. 

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 

18-18/19 Godkjenning av innkalling til dagens møte 

- Godkjent 

19-18/19 Gjennomgang av referat fra forrige møte 

- Ingen kommentarer 

20-18/19 Rapport fra elevråd 

- Elevrådet har arrangert nissedag og spiller musikk i friminuttene 1 

gang i uken. Miljøvaktene organiserer forskjellige uteleker i 

friminuttene, men har ikke et fast opplegg. Flere trinn mangler 

baller og skolen skal kjøpe inn flere. 

 

21-18/19 Rapport fra FAU 

- 3 medlemmer var på opplæring i FAU - og styrearbeid i november 

- Ingen store saker på trinn er rapportert 

- Informasjon om gode foreldrenettsider (Udir, KOMFUG) 

distribueres 

- Gruppa som jobber med fotballbanen har avtalt med kommunen 

at søknadsprosess kan starte i februar 2019. Nødvendig 

vedlikehold/reparasjon gjøres til våren i påvente av større 

renovering.  

 

22-18/19 Rapport fra politisk representant (relevante saker i Oppvekststyret) 

- Gjennomgang av protokoller. Ingen aktuelle saker for vår skole. 

 

23-18/19 Rapport fra skolen 

- Elevtall de to neste skoleårene synker og prognosene viser trinn 

på 45 - 50 elever. 

- Fysisk aktivitet. Skolens plankomite har løftet saken og lærerne er 

mer bevisst temaet “hvordan bruke alternative læringsarenaer” 

nå. 

- Ombemanning. Skolen bytter to lærere på 7. trinn med to fra 4. 

trinn i januar. Tiltaket gjøres for heve kvaliteten totalt sett. 

- Julegudstjeneste i Domkirken. Busser er bestilt og Folkebiblioteket 
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har opplegg for elever som ikke skal i kirka. 

- Fagfornyelsen. Skolen har begynt å jobbe med ny læreplan. 7 

ansatte har vært på kurs om “Folkehelse og livsmestring” som blir 

sentralt i den nye planen. 

 

24-18/19 Gjennomgang av resultater fra kartleggingsprøver (Udir) og Nasjonale 

prøver 

- https://sites.google.com/ikrs.no/eu-2016-2019/faglig-utvikling  

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT0988ZwzRq

rH-xrklgm0aJVy6aiv6Iyu4FzAMReLjwFORLemNLetc6h8i7Whr_2a4q

FnvciabcxWUh/pubhtml  

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRzH44UKIh2

Fa5lKJRY0Rf_Xfab25QZUVXPqj24ZAs5toQWsb9ZoZ1znpuSOtZCMU

mwIs0HtIEBu467/pubhtml  

- Resultatene varierer noe fra år til år og skolen tilstreber å gi like 

godt opplegg for alle. 

 

25-18/19 Eventuelt 

- Om styrearbeid 

- Kompensasjon for styremøter gis på slutten av skoleåret. 

Nye medlemmer gir kontonummer til kontorleder. 

- Taushetserklæring. Foreldrerepresentanter i styret har 

taushetsplikt og signerer erklæring. 

 

 Neste møte 

- Utvidet møte (Skolemiljøutvalg), gjennomgang av 

trivselsundersøkelser 

- 12.02.2019 

  

 

Ref.: Terje Alfsen 
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