
  

 

MØTEREFERAT 
Styrene og skolemiljøutvalg Heståsen skole og Brattbakken skole 
 

Møte: Styrene og 
miljøutvalget 

Møtedato 03.06.2020 Tid 18.30 – 20.00 

Møteleder Silje Berglund 
Åsland 

Møtested Heståsen skole Arkivsak:  

Referent: Inger Brit 
Torsøe 

Ref.dato: 11.06.2020 Arkivkode
: 

 

 
Deltakere: Gro Hodne Gundersen, Silje Berglund Åsland, Irene Thonhaugen Arntsen, 

Elisabeth Louise Walle, Hilde T. Mikkelsen, Lisa F. Ellingsen, Cecilie Frikstad, 
Linda Beate Fidjeland, Hege Skår, Eyvind Myhrstad, Ingrid Dahle, Christoffer S. 
Hvolbæk, Erle Isefjær, Oskar Linde Røed og Inger Brit Torsøe.  

Fravær:  
 
 
 

Skolemiljøutvalget 
Saknr  Ansvar 

08 – 
2020 

Arbeid mot banning og negativ språkbruk 
Det er viktig at satsingen tas videre allerede fra skolestart. 
Skolene stengte like etter vi hadde hatt kick-off i samarbeid med 
elevråd og FAU. Hvordan holde dette levende? 

• Vi bør sette felles, konktere mål hver uke, og disse må komme 
med på elevenes ukeplaner og på skolenes hjemmeside. 

• De eldre elevene inspirerer de yngre f.eks når de er 
trivselsvakter eller faddere. 

• Positive ord tii og om hverandre være i fokus. 

• Foreldre ønsker lav terskel for å melde fra om deres barn 
bruker negative og uønskede ord til eller om medelever. 

• Nytt elevråd tar dette videre. 

• FAU vil også ha fokus på språkbruk i digitale medier når de 
ønsker å arrangere en foreldrekveld med nettvett som tema. 

•  

 

09 – 
2020 

Avslutninger 

• Det blir ikke trinnvise avslutninger bortsett fra 7.trinn som vil ha 
et arrangement som er innafor smittevernsreglene. 

• Det årlige arrangementet «Sommeråpent» (tidligere Åpen 
skole) blir ikke aktuelt nå. FAU ser på muligheten for å få det til 
etter skolestart. 

 

10 – 
2020 

Eventuelt 

• GOD SOMMER 
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Saksnr Styret Ansvar 

10– 
2020 

Referater og post 

• Referat fra styret04.03.2020 ble gjennomgått og godkjent etter 
en rettelse – Hlde T Millelsen og Lisa F Ellingsen deltok på 
møtet 

• Referat fra FAU 25.05.2020.2020 ble gjennomgått og tatt til 
etterretning 

• Referat fra elevråd forelå ikke 
 

 
 
 

11– 
2020 

Kommende skoleår 

• Ansettelser 
Ansettelsesprosessen kom sendt i gang. Det var mange lærere 
som skulle omplasseres, og vi fikk ikke tilgang til søkerlista før 
medio mai. 
Vi er godt i gang med prosessen, og regner med 4 – 5 nye 
lærere fra høsten, og at noen av de som er vikarer dette 
skoleåret kan reengasjeres. Vi vil ha klar lista over 
kontaktlærere før elevene tar sommerferie. De klassene der det 
byttes kontaktlærer vil foreldre få mail med informasjon før lista 
legges ut. 

• Ny rektor 
Thomas Dyrdahl er innstilt til jobben som rektor. 

• Personale i skole og SFO 
Vi må redusere noe på fagarbeiderressursen. Vi har brukt 
fagarbeidere som ekstraressurs på de fleste trinn. Det er det 
ikke økonomiske rammer for. SFO har en norm for hvor mange 
fagarbeidere det skal være, og i skolen er det elever som etter 
vedtak skal ha oppfølging av fagarbeider. Disse forpliktelsene 
vil bli opprettholdt. 

• Bruk av arealer 
Heståsen: SFO og 1.trinn i rødt bygg. 
                  2.trinn i blått bygg 
                  3.trinn i gult bygg 
Brattbakken: 4.trinn i tilbygget 
                      5.trinn i rødt landskap 
                      6.trinn i blått og gult landskap 
                      7.trinn i grått landskap + tidligere datarom 
   

 
 
 
 
 
Rektor 
 

12 – 
2020 

Corona perioden 

• Styret gjennomgikk tilbakemeldingene fra FAU 
Det var mye positive tilbakemeldinger, men enkelte negative 
tilbakemeldinger fra enkeltpersoner. 
Alle opplevde at den digitale kompetansen hadde økt hos både 
elever og lærere. 
De fleste var positive til nettmøtene mellom elever – hele 
klasser, grupper eller enkeltelever – men de opplevde ulik 
praksis fra trinn til trinn. En fordel om det hadde vært klarere 
forventninger og krav fra skolens ledelse så at alle trinn fikk et 
likere tilbud. 
Alle opplever det positivt at elevene nå er tilbake på skolen. De 
føler seg trygge i forhold til forholdsreglene og rutinene skolen 
har. 
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• Lærerne har tatt i bruk varierte undervisningsformer og 
læringsarenaer, de har bl.a vært mye ute og skoledagene har 
hatt en annen struktur med friminutt til ulike tider og oppdeling 
av skolegården og uteområdene vi bruker på Hånes.Mye av 
dette ønsker de å ta med videre. I perioden fra skolestart til 
høstferien vil opplegget med at det kun ringer inn kl 08.30 og at 
trinnene selv leger opp struktur for dagen fortsette og evalueres 
i uka før høstferien. 

 

13 – 
2020 

Styremedlemmer kommende skoleår 

• Det ble ny styre-struktur fra nyttår 2020 da skolene ble delt og vi 
fikk styrerepresentanter for både Heståsen og Brattbakken. 

• Styrerepresentantene for lærerne, andre ansatte og foreldre 
fortsetter videre med unntak av styreleder  og nestleder. 
Det må derfor velges to representanter for foreldre, den ene av 
de leder for FAU. 

• Det utnevnes ny politisk representant av kommunen. 

• Det velges også nye elevrepresentanter. 
PS. Eventuelle endringer hvisrepresentasjonen fra de ulike gruppene i 
samarbeidsutvalg blir annerledes enn i styre. 

 

14–  
2020 

Eventuelt 

• Ingen saker 

• GOD SOMMER! 

 

 
 
 
Inger Brit Torsøe 
Ref. 
 
 


