
 

 
Møtereferat   

Referat fra: Styret Møtedato: 22.10.19 Tid 1900-2030  

Møteleder: Monica 
Sønsterudbråten 

Møtested: Personalrommet Neste møte:   

Referent: Hilde Norbakken Ref.dato: 22.10.19 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Monica Sønsterudbråten Foreldrerepresentant, leder av styret, Hilde Norbakken Foreldrerepresentant, 
nestleder/skolemiljøsaker Silje Vågane FAU-leder Cathrine Jacobsen Lærer Øivind Nærdal Lærer Espen 
Hægeland Fagarbeider Thea Breivik elevrådsrepresentant, leder Hennie Elen Norbakken elevrådsrepresentant, 
nestleder Thilo Alme elevrådsrepresentant, skolemiljøsaker  

 

Forfall: politisk oppnevnt,  

 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenne referatet fra sist styremøte. Referater fra FAU 
og elevrådet.  

Referat Styret : godkjent.  
Referat: IST innlogging : dette er vanskelig å få gjort, men 
Rektor jobber med saken. Kan SFO legge ut en post på 
forsiden SFO om hvordan logge inn/legge til App. 
Referat Elevrådet: Sak 3: Det legges ut på skjerm hvordan 
resultatene er etter 2 uker, slik at klassene kan se 
hvordan de ligger an.  
Styret anbefaler at klassens «time» er ca 15 minutter, og 
at det legges i forkant av elevråd som er 1 mandag i mnd.  
Referat FAU: Styret oppfordrer til å legge 
foreldrenettverksmøte tidlig på høsten så man kommer 
igang i klassene.  
Juleavslutninger : det må avklares innen 1 november om 
man er i klasserom og så felles, eller om det er felles for 
alle i gymsalen. Kan det lages et skriv som legges ut på 
FAU om hva som kan gjøres på en juleavslutning ? Også 
hvordan man løser mat/drikke osv.  
Styret vedtok at skolen kaller den livsynsnøytrale 
samlingen i biblioteket for «vintersamling». 

2  Hva skjer? Runde hvor hver enkelt forteller om hva de er 
opptatt av nå.  

Lærere/fagarbeidere har vært på kurs og hatt 
planleggingsdag. God tilbakemelding. Gode opplegg.  

3 Styrets årshjul. A. Godkjenne årshjulet. B. Sak fra årshjulet; 
foreldresamarbeid.  

a) Legge «gjennomgå nasjonale prøver» til januar. 
Flytte «bemanningspan» til november. Vedtas 
med  disse endringene. Legges ved referatet.  

b)  Styret oppfordrer foreldrekontakter til å spre 
referater fra FAU i facebookgrupper for 
klassene. Sak på neste møte : hvordan ta imot 
elever som kommer midt i året.  

4 Skolemiljøutvalg. A. Elevkveldene. B. Høflighetskampanjen 
C. Snusen.  

a) Se referat FAU, Styret stiller seg bak dette. 
Rektor vil ta kontakt med foreldrekontakter i 
7de klasse for å kjøpe inn nye spill. Det fins 
penger til dette. Elevkontaktene kommer med 
forslag til Arild. De tar det opp i neste 
elevrådsmøte. Silje Vågene kommer med noen 
forslag.  

b) Rektor informerer.  
c) Se sak 1.  

6.  Eventuelt Vi oppfordrer SFO til å legge ut mer bilder og 
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hverdagsoppdateringer så foreldre kan se litt hvordan 
sfo-dagen er. 
Elevrådet må huske å informere om elevkveld til alle 
elever. Alle må få lapp i sekken. Rektor får lærerne til å 
skrive det på ukeplan.  

 

 


