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MØTEREFERAT
Møte:
Styremøte
Møteleder:
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Møtested: Mosby
oppvekstsenter
Ref. dato: 26.09.18

Tid:
Arkivsak:

17.00 – 19.30

Referent:

Anne/Karen

Arkivkode:

Deltakere:

Karen Stenslund (styrer/rektor), Bernt-Erik Hansen (styreleder), Elin Breland (ansatt
skole), Monica Jørgensen (bhg), Siv H. Wik (FAU-leder), Pål Espen Dybvik (styreleder
Torridal) og Anne Brodersen (inspektør)

Fravær:
Elevrådet, Torunn Olsen (SU-leder), Tove Kirkevik (politisk representant)m og Ragnhild Kostøl (andre
ansatte)

Styremøte 19.09.18
Saknr.

Ansvar

14/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

15/18

Orienteringer
Styreleder orienterte om brevet som advokaten har skrevet på vegne av
FAU, styre og nærmiljøutvalget. Dette er også sendt ut til de det gjelder.
Advokaten peker bl.a. på at det blir for få kvadratmeter i skolegården hvis
planen om friområdet til Håmoen innføres
Elevrådet skal arrangere vennesamlig i gymsalen fredag 21. sept i
tilknytning til Blime- dansen og det blir repetisjon av ELVIS-reglene.
I år ønsker elevrådet å ha kiosk annenhver uke hvor de selger yoghurt og
Litago til 4.-7. trinn. Overskuddet skal gå til gratis oppkuttet frukt til 3.-7.
trinn en gang i måneden. De fikk et tips om å sjekke ut «Sunn idrettsmat»
fra Tine meierier hvor man kan kjøpe frukt til rimelig pris
FAU v/ Siv stiller spørsmålstegn med skoleveien når vi skal i brakker, og
mener den er farlig. Skolebuss er et alternativ for å redusere antall biler til
Torridal. Kan skolen evt begynne 0815 med tanke på de to andre skolene
som begynner 0830? FAU stiller også spørsmål om SFO evt kan åpne
tidligere.
Rektor jobber med å revidere / oppdatere sosial handlingsplan jfr. paragraf

9a. Hun har også begynt på studie for rektorer i Oslo ang. 9a.
Skolen jobber for å møte adferds elever, og flere klassetrinn er delt i to.
LINK til livet er et program vi vil se nærmere på med tanke på å jobbe med
klassemiljø. Dette ønsker vi å forebygge i fremtiden med å ha fokus i lek på
1. trinn og la elevene bli bedre kjent med hverandre.
Det jobbes også med å revidere leseløpet vårt med satsing fra barnehagen
og inn i skolen. Språk og lesing er tema når vi skal til Vilnius og i DERK
satsingen vår. Vi ønsker å sikre kvaliteten på det arbeidet vi gjør, og målet
er at barna blir bedre lesere. Elin er leselærer/ ressurslærer for å hjelpe og
sikre at dette arbeidet blir gjort.
16/18

Reguleringsplanen-friområde/ nærmiljøpark
Se sak 15/18 v/ styreleder

17/18

Økonomioppdatering
Forventer å gå i null for skolen. Foreløpig er barnehagen i overskudd og
SFO i underskudd.

18/18

Skolemiljøutvalg
Miljøutvalget (som består av de fire 7. klassingene i elevrådet) har innført
søppelplukking i Fysisk aktivitet-timene ca. en gang i måneden for 5.-7.
trinn.
Skolen fikk premie (kinobilletter) fra Avfall sør etter at 6. og 7. trinn deltok i
strandryddedagen i mai.
Vi ønsker å få til et besøk på Avfall sør på vårparten for 7. trinn.

19/18

MOTOR- Mosby og Torridal. Samarbeid mellom skolene
27. september kl. 18-20 er FAU og styre invitert til møte på Torridal
sammen med klassestyrerne. Tema er relasjonsskapende samarbeid
mellom store og små på skolene (MoTor) og foreldrenettverk.
Mail sendes til FAU og styret fra Karen og Anne på vegne av Anita
Ingebriktsen, rektor på Torridal:
«Til klassekontakter (FAU), kontaktlærere og skolestyre fra Mosby
oppvekstsenter og Torridal skole 1.-10. trinn.
Dere er herved invitert til storforeldremøte torsdag 27. september kl. 18-20 i
gymsalen på Torridal barnetrinn.
Tema: Relasjonsbygging og samarbeid på tvers av skolene i bygda.
(Fint med en tilbakemelding innen onsdag hvem som kommer, evt. hør med vara
hvis du ikke kan)»

Kontaktlærerne på Mosby har dessverre ikke mulighet til å stille.
20/18

Annet
Foreldrenettverk
Dette ble tatt opp da styreleder Pål Espen Dybvik fra Torridal skole har
erfaring med dette arbeidet. I tillegg har han vært med med å starte opp
nettverk på andre skoler. Han snakket varmt om foreldrenettverk, og
kommer gjerne tilbake for å snakke mer om dette. Vi tar det opp som sak
på neste FAU-møte.

Litt info:
Foreldrenettverk er et verktøy for bl.a å:
 Skape gode relasjoner blant foreldre
 Bidra til et godt og inkluderende miljø blant elevene
 Forebygge mobbing og psykososiale vansker
 Tilrettelegge for samtaler som ellers kan være litt vrine å finne plass
til.
 Utveksle foreldreerfaring
Det oppfordres til å holde fire samlinger i året.

Styremøtene holdes første onsdag i måneden.
Neste møte blir onsdag 7. november kl. 18-19.30

