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Møtereferat                                       Unntatt offentligheten jfr § 13 i Forvaltningsloven 
Referat fra: styremøte Møtedato:  09.03.21 Tid: 19.00-20.30  

Møteleder: Monica  Møtested: Google meet  Neste møte:  

Referent: 
Cathrine 

 Ref.dato: 
 

10.03.21 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Arild Sæbø, Rune Bergane Jenssen, Hilde Norbakken, Truls Witzøe, Ole Simonsen Haukom, 
Øivind Nærdal, Cathrine Jacobsen Segberg, Monica Angell Sønsterudbråten 
Fraværende:  Espen Hægeland, Birgitte Vegsgaard Bårdsen, Oda Emilie Egenes 
 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Kjell legger fram budsjettet. Se vedlegg.  

2 Leif Anders legger fram resultatene fra elevundersøkelsen i desember for 5-7 

trinn. Generelt skårer skolen likt eller over sammenlignet med andre skoler i 

området. Ved 3 punkt i undersøkelsen ser man at skolen kan jobbe mer 

systematisk, derfor vil det jobbes spesielt med å sette inn tiltak der. 

Leif Anders nevner en ting på eventuelt før han takker for seg. Det er spesielt 

rettet mot det politiske styre her representert ved Rune Jensen. Det er bevilget 

mye penger for at skolen skal ha en enhet pr elev samt være godt rustet ellers 

innen IT. Det som ikke virker tenkt på er at det er store kostander ved 

vedlikehold av dette IT- utstyret. Dette blir en stor utgiftspost for skolen.  

 

 
 
Følges opp av 
Karianne eller Leif 
Anders.  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

5.  
 

Korona. 
 
Ingen nye tiltak ved skolen annet enn skjerpet gult nivå. Det blir en urolig 
stemning på skolen når vi venter på svar, mye usikkerhet og mailer frem og 
tilbake. Smittevernet til lærene er ivaretatt av tillitsvalgt og verneombud som har 
tatt den ballen videre til sine overordnende. Det er digitale møter samt noen 
fysiske møter. Det holdes avstand, det vaskes og sprites.  
 
Arild opplyser at elevtallet vil være noe høyere neste skoleår.  
 
Elevrådet sier de opplever det er ok på skolen under korona. Det er kjedelig men 
det går greit. Det har ikke vært elevrådsmøter fordi elevrådslederen har vært syk.  
 
Fau ved Andreas Meltevik informere frå Fau møtet samme kveld. Leif anders 
hadde lagt frem elevundersøkelsen for FAU, Fau er fornøy med at det blir fulgt 
opp med tiltak. Fau spør om vi må se på hvilken plattform skole/hjem skal 
kommunisere på, hvor skal info legges ut. Fau stiller spørsmål med 
kommunikasjonen mellom klassekontaktene og kontaktlærerne kan den bli 
bedre? Fau mener den er for dårlig som det er nå. Arild svarer at det er opprettet 
en komitè med lærere som skal jobbe med skole – hjem samarbeidet, med tanke 
på blant annet det Fau nevner.  

 

 


