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REFERAT STYREMØTE GRIM SKOLE 02.05.2019 
 
Tilstede: Janne Røer-Skaara, Tor Aanensen, Randi Rostvåg Leer-Salvesen, Silje Habostad, 
Anne Lene Nordås, Preben Skogen 
 
13 – 2018/2019 Informasjon om neste skoleår. 

Skolen vil ha likt antall lærere som inneværende skoleår. 
Nedbemanningsprosessen som ble startet tidligere i år er stanset. Skolen 
må ha likt antall ansatte for å dekke kravet i lærenormen og for å gi elever 
spesialundervisning. 
Skolen vil tilby alle valgfagene som det er muligheter til å gi i skolen. Det 
blir aldersblandet elevgrupper i valgfag og faget vil ligge på slutten av en 
dagene.  
Skolen har ekstra fokus med å bygge gode klassemiljøer ved oppstart for 
nye 8.trinn. En egen planleggingsdag på våren til dette.  
Det blir over 180 elever på nytt 8.trinn, fordelt på 7.klasser. 

 
 
14 – 2018/2019 Informasjon fra elevrådet og FAU 

- Elevrådet ønsker at temaheftene fortsatt kommer på papir og ikke bare 

digitalt. Rektor bekrefter at temaheftene fortsatt vil bli skrevet ut, men 

ikke fra trykkeri. Enkelte klasser på 8.trinn, skal forsøke digitale 

løsninger i stedet for lærebøker. 

- Elevravner i friminuttene. Kan de sette anmerkninger? Rektor svarer at 

det kan de ikke, men de skal si fra til en voksen dersom noe ikke er 

greit. 

- Elevrådet har et ønske om at elevene kan bruke mobilen i 5 minutters 

friminutt. Saken bes tas opp i FAU, elevråd og personalgruppe. 

- Elevrådet ønsker å ha muligheten til å høre på musikk i kunst- og 

håndverk. Rektor svarer at det skal den enkelte lærer vurdere. Det må 

tas hensyn til undervisningsopplegg og klasseledelse. 

- Elevrådet mener at onsdagene ikke skal ha obligatorisk spisetid i 

klasserommet. Da blir friminuttet kun 20 minutter. Rektor tar med 

saken til diskusjon i ledergruppa på skolen, for å se på andre mulige 

løsninger. 

- FAU jobber med å få flere foreldre til å stille som natteravn. På første 

natteravnsoppdrag var det svært mange fra Grim skole. Siste oppdrag 

1.mai var svært få. Samlet sett har det vært en bedring etter det ble 

valgt en natteravnskontakt i hver klasse. 
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- FAU melder at de opplevde årets skoleball svært positivt. De blir gjerne 

være med å bidra på andre arrangementer. Kan det være en mulighet 

å arrangere kjolebyttedag i forbindelse med skoleball? 

- FAU foreslår at de blir med på nye 8.trinns foreldremøte ved oppstart 

på høsten. Dette for å dele erfaringer ved å starte opp på Grim skole. 

Samtidig dele engasjement på å være med i FAU, natteravn, etc. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Preben Skogen 
   
 
 
 

  
   

 
 

  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


