
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-  Driftsstyret  
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 26.09.2018 Tid: 19.30-21:30 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 

Til stede: Bente Brokke(styreleder), Eirin Åriksstad(FAU-leder), Trine 

Engeland(foreldrerepresentant), Elfie Dørum (politisk representant, vara), 

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

Hornnes (lærerrepresentant), Martin Nerland Flemmen (andre ansatte) 

 

Sak: Innhold Kommentar: 

1- H18 Mandat for skolestyrene i Kristiansand 

Ingen hadde kommentarer eller spørsmål knyttet til 

dokumentet om skolestyrene. Møtene for året ble 

følgende: 31.okt, 28. nov (skolemiljøutvalg), 9. jan 

(tapas-møte med FAU), 27. febr, 3. april, 22. mai 

(skolemiljøutvalg). Styremøtene starter klokka 19.30, 

mens skolemiljøutvalgene og tapaskvelden starter klokka 

18. 

 

2- H18 Plandager dette skoleåret 

Styret vedtok i tillegg at vi gjør som de andre skolene i 

Vågsbygd, nemlig å stenge 31. mai og holde oppe 23. 

april. Minner også om at styret bestemte 14. februar 2018 

(sak 1-V18) at skolen stenges 25. og 26. oktober og har 

oppe 19. oktober og 2. januar. 

 

3- 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. Vi har fortsatt 

et solid disposisjonsfond. 

 

 

3- H17 Hva er skolen opptatt av nå? (fast sak) 

Rektor informerte om oppstart av skoleåret med fokus på 

våre to satsningsområder (Språk og elevaktiv læring), 
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Martemeo-filming av lærere som møter elever og 

fuktskadene i barnehagen. 

 

Vi var også innom samarbeidsmøtet mellom 

kontaktlærerne og klassekontaktene. Både skolens 

representanter og foreldrerepresentantene i styret 

opplever møtet som verdifullt. 

 

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

FAU hadde møte like før styret. De hadde brukt noen tid 

på å lage et århjul for FAU samt gode oppskrifter på alle 

FAU-arrangementene. «Barnevakten» hadde foredrag for 

hele foreldregruppa 25. sept. Dette ble et flott 

arrangement. Gapahuk-planene begynner å bli gode. 

Rektor skrev under avtalen med grunneier Elkem. Nå vil 

FAU søke penger og lage dugnadslag som skal stå for 

byggingen. 

 

Elfie Dørum fortalte at politikerne bruker mye tid og 

krefter på forberedelser tundt kommunereformen. En sak 

som omhandler vår sektor er skolestrukturen i Vågsbygd. 

Har skal det konkluderes i høst. 

 

Elevrådet er i ferd med å bli opplært. Nytt lekeapparat i 

skolegården er noe de skal jobbe med fremover. 

 

 

6- V17 Eventuelt 

Representanten Brokke spurte om skolen hadde vurdert å 

bli leksefri. Svaret er at dette foreløpig ikke har vært 

diskutert hos oss. Elfie Dørum anbefalte FAU å ta saken 

opp med partigruppene i kommunen. Kanskje 

«heldagsskole-forsøk» hadde vært noe på vår skole, 

foreslår hun? 

 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


