
  

 

 
 
MØTEREFERAT 
 
Møte: Styret Møtedato: 18.09.2019 Tid: 18.30 – 20.00 
Møteleder: Silje Berglund 

Åsland 
Møtested: Avd. Heståsen Arkivsak:  

Referent: Inger Brit Torsøe Ref.dato: 27.09.2019 Arkivkode:  
 
Deltakere: Gro Hodne Gundersen, Silje Berglund Åsland, Irene Thonhaugen Arntsen, Elisabeth 

Louise Walle, Cecilie Frikstad, Lina Beate Fidjeland, Hege Skår, erle Isefjær, Oskar Linde 
Røed og Inger Brit Torsøe.  

Fravær:   

 

Skolemiljøutvalget 
Saknr  Ansvar 

01 – 
19/20 

Trivelslederprogrammet 
Trivselslederne har vært til opplæring på Ve. De er inspirerte og 
klare til å komme i gang igjen. 
Vi er kommet i gang med aktiviteter, og det er nå storefri 
mandager og tirsdager. 
Elevene ønsker oppslag som viser hvilke tilbud som er hvor de 
ulike dagene. Er det mulig å få det slått opp på lett synlige 
steder for alle elevene både på Heståsen og Brattbakken? 

 
 
 
TL-
ansvarlig 
 

02– 
19/20 

Elevrådets fokusområder 

 Satsingsområdene er fortsatt: 
Framsnakking 
Inkludering 
Spennende og elevaktiv undervisning – f.eks mer ute og borte 
fra klasserommet. 

 Ønsker fra trinnene: 
Bedre baner og nye nett til måla, kanskje noe i stål som ikke 
går i stykker. 
Flere baller til utlån i bua. 
Nye ronser på stativene mot Brattbakken 
Forby graving i grusen på banene. Det blir så ujevnt og 
vanskelig å løpe, og det blir vann i hullene som graves. 

 
 
 
Rektor 
og 
Elevråds- 
lærer 

03–  
19/20 

Eventuelt 

 Vennegrupper 
Elevene i styret uttalte seg positivt – vi blir bedre kjent, vi er 
sammen med andre enn de vi er med til vanlig. Det de ser som 
negativt er at det er synd når de samme aldri kommer på 
samlingene. 
For å få det til å gli lettere, kom det forslag om at gruppene på 
trinnet ble enige om hvilke uke det skal være, og lærerne da 
skrev det på ukeplanen. De som skal arrangere samlingen kan 
sende en sms til gruppa for å minne de om det. Elevene kan 
også minne hverandre på det, de ønsker alle med. 
 

 
 
 
 
Behandles 
videre i 
FAU 
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Saksnr Styret Ansvar 

01 –  
19/20 

Konstituering av nytt styre 

 Silje Berglund Åsland – fortsetter som styrets leder 
Irene Thonhaugen Arntsen – styrets nestleder 
Elisabeth Louise Walle – foreldrerepresentant til miljøutvalg 

 For hele styrets sammensetting, se vedlagt liste. 
Høstens møter blir: 18.09 – 23.10 – 27.11 
 
Vi ønsker alle velkommen til nytt skoleår og godt samarbeid i styret! 

 

02– 
19/20 

Referater og post 

 Referat fra samarbreidsmøte FAU, kontaktlærerne og skolens 
ledelse 02.09.2019 gjennomgått  
Vennegrupper var et stort tema, og det tas videre i FAU når 
undersøkelsen fra juni er gjennomgått og presentert. 
Følges også opp i skoloens miljøutvalg. 

 Referat fra elevråd 04.09. 2019 gjennomgått og tatt til 
etterretning.  

 Imvitasjon til KOMFUG’s opplæring for FAU- og styreleder + 
rektor 26.09.2019. 
Styreleder, politisk representant og rektor planlegger å delta. 

 
 
 

03 – 
19/20 

Informasjon fra rektor 

 Oppstarten har vært positiv. Det er travelt med planlegging og 
tilrettelegging for elevene, og lærerne har fokus på å få gode 
samarbeidsarenaer. 
4.trinn ser ut til å mestre overgangen til Brattbakken bra. 
Vi må bruke deres erfaringer fra forberedelsene de gjorde 
våren på 3.trinn for å få best mulig overganger framover. 

 Også i år er det mange nyansettelser blant lærere for å 
tilfredsstille lærernormen og øking i elevtall. 
Det er også ansatt flere barne- og ungdomsarbeidere. 

 Antall elever ved oppstart er 493. 

 Månedsrapport pr 31.08.2019 viser et økonomisk overforbruk i 
forhold til budsjett. 
Det skyldes investeringer i bl.a nye pulter, stoler og hyller til 
klasserommene. Nå har alle på heståsen samme type, og alle 
på Brattbakken, bortsett fra 7.trinn, samme type. 
Vi forventer å være i balanse – eller med et lite overforbruk – 
ved årets slutt. 

 
 
 
Rektor 
 

04– 
19/20 

Bydelshus 

 Prosjekteringsarbeidet for nytt bydelshus er i full gang. 

 I følge framdriftsplanen vil det være oppstart ved skoleslutt i juni 
2020 og ferdigstillelse oktober 2020. 

 Finansiering av prosjektetblir krevende – kostnadskalkylen er 
økt mye grunnet krav til ventilasjon, brannsikring og el-
forskrifter. 

 Endelig avgjørelse ved siste rullering av handlingsprogrammet 
nå i høst. 

 
Rektor  

05 – 
19/20 

Eventuelt 

 Gro ønsker innspill i forhold til hva som er viktig for Hånes som 
bydel. 
Hvordan kan vi få til et forum der Hånes – beboere kan fremme 
sine saker overfor politikere? 

 

 
Inger Brit Torsøe 
Ref. 
 
 


