
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-  Driftsstyret  
Øvre Slettheia oppvekstsenter avd skole 

 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 8.11.2017 Tid: 19.30-21:30 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 

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

Engeland(foreldrerepresentant), Tormod Lien (rektor), Charlotte B. Olsen 

(lærerrepresentant), Karianne Torset (lærerrepresentant), Inger Lise Skarpeid 

(andre ansatte) 

 

Sak: Innhold Kommentar: 

6- H17 T3-resultater for Øvre Slettheia skole 

Vi brukte en drøy halvtime på sammen å studere 

resultatene og reflekterte rundt fremganger og 

utfordringer. 

 

 

7- H17 Økonomi (fast sak) 

Rektor informerte kort om skolens økonomi. Vi ligger pt 

bedre an enn budsjettert (i størrelsesorden 300 000 kr) og 

har et solid disposisjonsfond. 

 

 

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

Kulturkvelden: 

Det ble samlet inn over 20 000 kr (som er rekord). 

Foreldrene syntes programmet i gymsalen var ekstra flott 

og profesjonelt i år. Det var ikke for langt! Foreldrene 

ønsker noen forbedringer når det gjelder matservering. 

Lurt med tre køer og tre bord med mat/ saft. Det vil gjøre 

matkøene kortere. Foreldrene lurer på om lista ble fulgt, 

og om foreldrene gjorde det de skulle. Lærerne evaluerer 

den 13.11 og forbedrer arbeidslista slik at den blir enda 

bedre neste år. 
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Opplæringsmøte for styreleder/rektor/FAU-leder: 

Vi var godt fornøyd med dette møtet og særlig dette med 

foreldrenettverk var interessant. Mødrene på 2. trinn har 

prøvd dette ut i etterkant med stor suksess. 

 

Plandag i oktober: Fagarbeidere var på kurs på Sørlandske 

lærerstevne. Lærerne jobbet med Språkløyper på 

formiddagen. Det var felles lunsj med barnehagen og 

felles presentasjon av barnevernet etterpå. 

 

Ellers er vi opptatte av konferanser og de kommende 

ukene med fokus på vold og seksuelle overgrep. Det er 

mye bra fra Redd Barna og NRK Super i år. 

 

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

 

FAU er opptatte av å lage gode beskrivelser av de fire 

årlige festene og å finne et hensiktsmessig felles 

lagringsområde for disse. FAU har fått tak i folk til å sitte i 

17-maikomite og å være natteravn. De spør om 

avslutningstur for 4. trinn og får til svar at vi ikke vil ha 

overnattingstur, men dagstur. Tips fra FAU: Bruk 

kalenderen på nettsiden og legg referater i PDF-format. 

 

Elevrådet har brukt tid på forberedelser til kulturkvelden i 

det siste. Fremover skal de jobbe med trafikksikkerhet og 

en høring til kommunen. 

 

Verken den faste politiske representanten eller 

vararepresentant kunne være til stede denne gangen. De 

var på andre møter. 

 

 

10- V17 Eventuelt 

 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


