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REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

EA    

Sak nr.:  

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat, saker til eventuelt. 
 

2 Informasjon fra 
Elevrådet: Orientering om saker fra elevråd 
Møte onsdag for to uker siden. Klimastreiken ble tatt opp. Streik gav ugyldig fravær. 
Ble opprettet en komitee for å lage en alternativ ordning. Mange var med på streiken, 
selv om det gav ugyldig fravær. Det var god stemning under streiken.  
 
 
Fau: Orientering om saker fra FAU. 
Noen få saker som har gått, skolen har godt grep om de saker som kommer. 
Renovering er viktigste sak.  
 
Vedtak: Tas til orientering. 

3 Økonomi 

Godkjenning av budsjett for 2019. 

 

Kort oppsummert:  

Skolen må gjøre innstramminger på bakgrunn av tildelte midler for 2019; 

Fire klasser på 8.trinn blir til tre klasser ved overgang til 9.trinn. 

Reduksjon av stab. 

Grepene sikrer sunn økonomi for inneværende kalenderår. 

 

Diskusjon i DS: Håper at vi kan beholde leirskole. Har også håp om at politikerne bevilger 

mer penger. 



 

 

2/2 

Skolen merker at det er svakere økonomi, og skolen reduserer med dette staben med ca tre 

ansatte. Skolen vil nå ha rundt 30 elever i alle 12 klassene.  

 

Vedtak: Innstillingen vedtas for kalenderåret 2019. DS er likevel bekymret for den 

økonomiske situasjonen med de stramme rammene som tilbys.   
4 Renovering Tastaveden v/FAU. 

Prosessen drar ut i tid, og møter hindringer i utlysning av konkurransen. Orientering om 

dette fra Kjetil / Svein Helge / Egil.  

 

Vedtak: Tas til orientering 

5 Erasmus+, delegasjon i Polen 

Ansatte og elevråd orienterer om dette. 

 

Veldig bra prosjekt på tvers av landegrenser, Polen, Nederland, Tyrkia og Portugal.  

Selma beskriver at dette har vært helt fantastisk. Nye venner, nye opplevelser. Prosjektet 

het «Call for tolerance». Veldig bra på alle områder, tett program hele dagen. Kunst, besøk i 

konsentrasjonsleir, saltgruver i Krakow, fest på skolen, avslutning.  

Store forskjeller mellom landene, men også mange likheter.  

 

Vedtak: Tas til orientering 

6 Personal 

To utlysninger ute, godt med søkere. 

Totalt vil Tastaveden reduserer staben med ca 3 stillinger neste skoleår. Elevmassen er lik. 

En permisjon ut skoleåret. 

 

Tre lærere søker overflytting til annen skole neste skoleår. 

En lærer blir pensjonist. Skolen har fått plass til to lærere i studier (30% hver). 

 

Vedtak: Tas til orientering 

7 Eventuelt 
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