
  

 

 
 
MØTEREFERAT 
 
Møte: Styret Møtedato: 29.01.2020 Tid: 18.30 – 20.00 
Møteleder: Silje Berglund 

Åsland 
Møtested: Heståsen skole Arkivsak:  

Referent: Inger Brit Torsøe Ref.dato: 06.02.2020 Arkivkode:  
 
Deltakere: Gro Hodne Gundersen, Silje Berglund Åsland, Irene Thonhaugen Arntsen, Lisa Fredheim 

Ellingsen, Cecilie Frikstad, Linda Beate Fidjeland, Hege Skår, Lina berg Jamtun, 
Christoffer Hvolbæk, Erle Isefjær, Oskar Linde Røed og Inger Brit Torsøe.  

Fravær:  Elisabeth Louise Walle, Eyvind Myhrstad Ingvaldsen, Hilde Timenes mikkelsen 

 

Skolemiljøutvalget 
Saknr  Ansvar 

01 – 
2020 

Arbeid mot banning og negativ språkbruk 

 Elevene vil arrangere en kampanjeuke i uke 10. 
Elevrådet får innspill fra alle trinn og planlegger mer detaljer på 
neste møte i elevråd. 

 FAU ønsker å bidra for at dette skal følges opp videre. 
En forelder fra FAU vil gjerne være med på kick-off for å vise at 
dette står foreldrene også samlet bak. 
FAU har også drøftet om de skal skaffe premiering, is eller 
annet. 
FAU vil utforme en tekst som legges på ukeplanen til alle trinn i 
uke 10. 

 Målet er at det å si fine, positive ting til hverandre skal bli 
naturlig, og vi skal både kunne gi og ta i mot ros utrn å bli flaue 
eller prate det bort. 

 
 
 
Elevråds- 
lærer 
 

02– 
2020 

Utstyr til TL-aktiviteter 

 FAU trenger en konkret ønskeliste med pris på det som ønskes. 
F.eks noe som trengs for å sette i gang nye aktiviteter for 
våren. 

 Dette tar elevene med til elevråd som også snakker med Hans 
Georg som er TL-ansvarlig. 

 

 
 
 
Elevråds- 
lærer 

03–  
2020 

Eventuelt 
Ingen saker 
 

 
 
 

 
 
 
 

Saksnr Styret Ansvar 

01 –  
2020 

Konstituering av nye styrer for de to skolene 

 Silje Berglund Åsland – fortsetter som leder 
Irene Thonhaugen Arntsen – fortsetter som nestleder 
Elisabeth Louise Walle – fortsetter som representant i  
miljøutvalg 

 



 

 

 2 

 For hele styrenes sammensetting, se vedlagt liste. 
For at lista skal bli komplett, må det velges en vara 
foreldrerepresentant fra Brattbakken. 

 Politisk valgt representant sitter ut skoleåret 

 Styrene møtes til felles møter, og gjennomfører felles agenda. 
Hvis det er noe som spesifikt angår bare en skole, tas disse 
sakene separat. 

 Vårens møter i styrene blir 29.januar – 4.mars – 1.april – 6.mai 
– 3.juni 

 
Vi ønsker alle velkommen til ny struktur og fortsatt godt samarbeid i 
styringsorganene. 

02– 
2020 

Referater og post 

 Referat fra styret 27.11.2019 gjennomgått og godtatt 

 Referat fra elevråd 15.01.2020 tatt til etterretning 

 Referater fra FAU 09.12.2019 og 20.01.2020 forelå ikke til 
møtet. 
FAU-leder tok muntlig gjennomgang. 
Vårens møter i FAU blir 24.februar – 23.mars – 20.april – 
25.mai – 10.jun i(sommeråpent på Heståsen) 

 
 
 

03 – 
2020 

Ny skolestruktur fra nyttår 

 Oppstarten har vært utfordrende når det gjelder ulike 
programvarer som ikke har vært klar (og fortsatt ikke er det)  i 
forbindelse med kommune-sammenslåingen. Dette merket 
både administrasjonen og lærerne, 
At vi ble to skoler oppi dette, gjorde ikke utfordringene 
mindre.det har vært noen utfordringer administrativt, men det 
begynner å falle på plass. 

 Lærerne har også merket endringer når det gjelder ulike 
tilganger, registrering av elevfravær og prøveresultater o.a. 
dette har skyldes både kommunesammenslåingen og deling av 
skolene. 

 Elevenes IT-tilganger har også vært berørt. Ellers har vi ikke fått 
tilbakemeldinger fra elever eller foreldre om utfordringer i 
forbindelse med ny struktur. 

 Vi er positive og regner med dette skal gå seg til. 

 
 
 
Rektor 
 

04– 
2020 

Fremtidig skolestruktur 

 Skolestrukturen for Hånes og Lauvåsen vil vurderes på nytt 
etter brannen på Vigvoll.Dette vil bli en politisk sak, 
forhåpentligvis i løpet av våren, og Oppvekst vil legge fram 
ulike alternativer til høring. Både FAU og styrene er viktige 
høringsorganer i denne prosessen. 

 Vi følger saken tett, og kommer gjerne med innspill til de ulike 
løsningene. 

 
Rektor  

05 – 
2020 

Eventuelt 

 Spørsmål om det er aktuelt med et bydelsutvalg på Hånes – 
hvem tar i tilfelle initiativ? 

 

 
Inger Brit Torsøe 
Ref. 
 
 


