
  

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Tasta skole 

 

Postadr.: Randabergveien 165, 4027 Stavanger 

Besøksadr.: Randabergveien 165 

Telefon: 51541127 Faks: 51541587 

E-post: tasta.skole@stavanger.kommune.no  

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Driftsstyret 

Møtested: Tasta skole, møterom 

Møtedato/ -tid: 08.01.19 kl. 16.00 – 17.30 

Deltakere: Silje Surdal, Leder, Gunnvor Hausken og Ingebjørg Oliversen, underv. pers., Ida Omdal Gundersen, 

andre ansatte, Emma Nedrebø og Markus Emil Skandsen, repr. fra elevrådet, Turid Haaland 

Wiersholm, rep. fra kommunen, Anne Karin Bethuelsen, rektor  

Forfall: Eirik Sæther, FAU 

Kopi til: Kjetil Vestbø, elevrådskontakt, Renate Barka, SFO-leder, Torunn Hakestad, Inger Ramsfjell og Nils 

Alexander Hoem Hegre, avdelingsledere, Elisabeth Hauge Larsen, og Solveig Alice Johansen, 

vara.rep.  
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Sak Innhold 

01/19 Saksliste godkjent 

02/19 Referat godkjent. 

03/18 Konstituering av Driftsstyret ved Tasta skole 2019 

Leder: Silje Ringås Surdal, Nestleder: Eirik Sæther, Vara: 

Silje er på valg. FAU velger leder og vararep. til neste møte. 

Medlemmer: 

Gunnvor Hausken og Ingebjørg Oliversen, underv.personale, 

Vara: Elisabeth Hauge Larsen 

Ida Omdal Gundersen, annet personale 

Vara: Solveig Alice Johansen 

Turid Haaland Wiersholm, kommunens representant 

Vara:  

Turid sjekker vararep. til neste møte 

Emma Nedrebø og Markus Emil Skandsen, elevrådsrepresentanter. Markus sitter 

fram til sommerferien. ER velger ny rep. i løpet av våren 

Anne Karin Bethuelsen, rektor (sekretær) 

04/19 Prosedyrer ved hastesaker 

Vedtak 
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Hasteinnkalling hvis det er mulig. Innkalling på e-post eller via mobiltelefon. Hvis 

ikke dette er mulig, diskuterer rektor og driftsstyreleder tiltak inntil driftsstyret er 

samlet. 

05/19 Delegert ansvar 

Rektors forslag vedtatt. Se vedlegg. 

06/19 Til/fra Elevråd 

Oppfølging fra forrige møte: 

Skolegenser 

Konkurranse gjennomført og bestillingslister sendt ut ved oppstart i januar. 

Sykkelstativ  

Behov for flere sykkelstativ er meldt videre til skolegårdsprosjektet i kommunen. 

Rektor etterspør hvor langt saken er kommet.  

Skolemelk:  

Dette er fulgt opp. Rektor har ikke fått melding om manglende melk i ettertid, 

bortsett fra første skoledag etter nyttår. Melkeleveringen kom etter storefri. Det var 

derfor kun sjokomelk med lang holdbarhet denne dagen. 

Skolevei:  

Oppmerking ved fotgjengerovergang ved bedehuset er nå på plass.  

Ringeklokke:  

Ny ringeklokke er nå installert.  

Varmt vann i dusjen.  

Dette er ordnet. 

Nye saker 

Basketballnett - ønsker flere av disse/evt. flytte kurvene som er ved 1. trinn. 

Fotballmålene i bingen trenger å repareres. 

DS Foreslår at ER informerer i klassene om bruk av nett. 

 

Manglende lys i skolegården. Rektor oppfordrer alle til å melde i VOF.  

 

Innebandyturnering startet denne uken 

07/19 Til/fra Skolemiljøutvalget 

SMU har hatt fokus på Trivselsundersøkelsen høst 2018. SMU har bedt klassene 

melde inn hvilke oppfølgingstiltak de har satt i gang. Saken informeres om på neste 

møte. 

08/19 Til/fra FAU 

Ingen informasjon denne gangen. 

Rektor roser FAU for godt arbeid gjennom hele året. 

09/19 Brukerundersøkelser 

Nasjonale prøver gjennomført i høst. Svært gode resultater dette året. Skolen har 

over tid jobbet systematisk med lesing, regning og engelsk. I tillegg har årets kull 

deltatt i matematikkprosjektet 1 + 1. Begge klassene er små (under 20 elever) og 

læringsmiljøet er svært godt. 

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 2018 er også gjennomført denne 

høsten. Resultatene fra disse vil være klare for presentasjon til neste møte. 
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10/19 Budsjett 

Ved årsskifte har skolen et overforbruk på 1%, noe rektor er godt fornøyd med. Det 

lille overforbruket skyldes investeringer i garderober på SFO og TA i tillegg til en 

del nytt materiell i grunnopplæringen. 

11/19 Møteplan vår 2019 

 Vårens møter blir tirsdag 12.03. og 28.05.19 kl. 16.00 - 17.30 

12/19 Rektor orienterer 

Omorganiseringen av biblioteket nærmer seg ferdigstilling. Det blir en offisiell 

åpning i løpet av våren. 

Status crombook  

3. – 7. trinn har allerede fått utdelt cromebook. 

2. trinn får denne uken. De vil kun være i bruk på skolen i starten. 

1.trinn får sine i løpet av våren. 

Nytt kjøkken til mat og helse kommer til neste skoleår. 

Rektor har fått innvilget utviklingspermisjon fra 1. september til 31.12.19. Hun skal 

bl.a. ha fokus på hvordan skoler jobber med FAL – fysisk aktiv læring. 

13/19 Eventuelt 

Ingen saker  

 

Med hilsen 

 

Anne Karin Bethuelsen, rektor 

 

 


