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MØTEREFERAT 
 
Møte: Styret Møtedato: 17.10.2018 Tid: 18.30 – 20.00 
Møteleder: Inger brit Torsøe Møtested: Avd. Heståsen Arkivsak:  
Referent: Inger Brit Torsøe Ref.dato: 22.10.2018 Arkivkode:  
 
Deltakere: Gro Hodne Gundersen, Eirin Aakre, Tonje Eie Nrdbø, Elin Skavikmo, Linda Pedersen, 

Silje Åsland, Emma Roos, Pia Folden Hauge og Inger Brit Torsøe.  
Fravær: Mia Mølbach(vara møtte)  

 

Skolemiljøutvalget 
Saknr  Ansvar 

01 – 
18/19 

Trivelslederprogrammet 
Trivselslederne har vært til opplæring på Ve. De er inspirerte og 
klare til å komme i gang. 
Vi venter noe mer utstyr, og vil starte opp så fort det er klart. 
Vårt mål er at riltaket skal være med å gi alle elevene positive 
opplevelser i friminuttene. 

 
 
 
TL-
ansvarlig 
 

02– 
18/19 

Elevrådets fokusområder 

 Null mobbing. 

 Null banning. 
Her refererte elevrepresentantene til opplegget de hadde hatt 
på 7.trinn for å få bort banning. Elevene skrev ned ord de selv 
hadde brukt eller hadde hørt andre bruke. Lærer gikk gjennom 
hva noen av orda egentlig betydde og hva det gjorde med 
andre som fikk slike ord mot seg. 
Elevene mente dette hadde stor effekt som vil vare. 

 Gode friminutt for alle 

 
 
 
Rektor 
og 
Elevråds- 
lærer 

03–  
18/19 

Eventuelt 

 Veiutbygging 
FAU har sendt uttalelse angående utbygging av ny vei  
Timenes – Kjevik (se vedlegg) 

 Fruktpause 
Er det mulig å legge til rette for en liten spisepause for de som 
trenger det før siste friminutt på de lange dagene tirsdag og 
torsdag? Rektor tar dette videre. 

 

 
 
 
 

Saksnr Styret Ansvar 

01 –  
18/19 

Konstituering av nytt styre 

 Silje Åsland – styrets leder 
Linda Pedersen – styrets nestleder 

 Det mangler en foreldrerepresentant til skolens miljøutvalg. 
FAU finner en representant. 

 For hele styrets sammensetting, se vedlagt liste. 
 
Høstens møter planlegges: 17.10 – 14.11 – 12.12 
 
Vi ønsker alle velkommen til nytt samarbeid i styret! 

 



 

 

 2 

02– 
18/19 

Referater og post 

 Referat fra FAU 08.10.2018 gjennomgått  
Ønsker spesielt fokus på uteområdene på Brattbakken. Kan 
dette sees i sammenheng med utbygging av gymn.sal til 
kulturhus? 
«Alle med» - utstyr skolen låner ut må ikke være merket med 
skolens navn, det kan virke stigmatiserende for enkelte. 

 Referat fra elevråd 10.10. 2018 gjennomgått og tatt til 
etterretning.  

 Imvitasjon til KOMFUG’s opplæring for FAU- og styreleder+ 
rektor 08.11.2018. 
Alle tre deltar. 

 
 
 

03 – 
18/19 

Oppstart av skoleåret 

 Mange nyansettelser blant lærere for å tilfredsstille 
lærernormen og øking i elevtall. 

 Antall elever ved oppstart er 491, av disse 90 på 1.trinn. 

 Mye fokus på elevenes læringsmiljø, spesielt for nye elever på 
1.trinn og 4.trinn som starter opp på Brattbakken. 

 Personalet har seminar i  Ålborg 18. – 20.10. Da er det faglige 
fokus MANGFOLD, og det er også lagt vekt på sosiale 
aktiviteter for å bli bedre kjent med personalgruppa og 
hverandre. 

 
 
 
Rektor 
 

04– 
18/19 

Økonomi 

 Noe negative tall denne perioden, men målet er å gå i balanse 
ved årets slutt 

 
Rektor  

05 – 
18/19 

Eventuelt 

 Ingen saker 

 

 

 
 
 
Inger Brit Torsøe 
Ref. 
 
 
 


