
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-  Driftsstyret  
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 31.10.2018 Tid: 19.30-21:00 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 

Til stede: Bente Brokke(styreleder), Trine Engeland(foreldrerepresentant),  

Tormod Lien (rektor), Charlotte B. Olsen (lærerrepresentant), Jeanette 

Hornnes (lærerrepresentant) 

 

Sak: Innhold Kommentar: 

7- H18 Studietur til Berlin 

Rektor og lærerne i styret fortalte om studieturen for hele 

oppvekstsenteret. Sissel Holten var foredragsholder, men 

store deler av tiden jobbet vi i grupper med aktuelle 

problemstillinger som f.eks konflikter mellom barn og uro 

i klasserom/barnehagerom/ sfo. Den ene dagen var 

temaet «Syn på barn» og den andre «Verdier». 

Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært veldig gode 

både på det faglige og det sosiale. Vi hadde i tillegg til 

bhg, sfo og skole med oss helsesøster og de to i 

Mødregruppa. 

 

 

8- H18 Økonomi (fast sak) 

Rektor informerte kort om skolens økonomi. Vi ligger 

godt an, men vil ha et overforbruk nå i høst. Vi går med 

noe mer lærerressurs enn vi har budsjettert i tillegg til at 

studieturen til Berlin korster en del. Vi har fortsatt et solid 

disposisjonsfond på 1,2 mill. 

 

 

9- H18 Hva er skolen opptatt av nå? (fast sak) 

Vi forklarte litt rundt saken vi har bedt PPT hjelpe oss 

med. Skolen vil ha råd og høre om ferske 

forskningsningsresultater før å velger hvilken måte vi skal 

drive undervisning av minoritetsspråklige barn på. 
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Ny læreplan er i ferd med å lages. Den skal gjelde fra 

august 2020. I tiden fremover skal skolen sette av tid til å 

dykke ned i «overordnet del», som er ferdig, og i 

fagplanene når disse er ferdige. 

 

10- H17 Nytt fra FAU, politisk system og elevråd (fast sak) 

FAU jobber mye med de samme sakene som ved forrige 

møte, men kulturkvelden med inntekt til Rajshahi har de 

hatt et ekstra fokus på. 

 

I elevråd er det Rajshahi og de ulike funksjonene i elevråd 

som har vært oppe. Elevråd har fått leder, sekretær, 

kasserer osv. 

 

Politikerne var ikke til stede denne gangen. 

 

11- H17 Eventuelt 

Vi fikk innspill fra foreldrene på at hjem-skole-samarbeid 

kunne være et fint tema å ha på «Tapas-kvelden» i januar. 

Hvordan oppleves konferanser, halvårsrapporter, 

informasjon osv.  

 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


