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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 cth  059/16 20.01.2016 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 07.desember kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Espen Johnsen, FAU, foreldrerepresentant 
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Lise Aurdal, representant, lærerrepresntant 
Mona G.Skaaren, representatn, personalet 
Hedda Rekdal Larsen, 7c, elevrepresentant 
Camilla Tonning Geisler, 7c, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Camilla Tane.Hanevik, ass. rektor, 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

 
 

Sak 35/15 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 36/15 Referat 
Referat fra møtet 12.10.2015 ble sendt ut per mail den 30.11.2015. Samtidig ble 
referatet lagt ut på skolens hjemmeside, under menyen Driftsstyret 
 

Vedtak: 

Referat fra møtet 12.10.2015 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen.  

Sak 37/15 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Elevrådet har arrangert reflekskonkurranse denne høsten som ble avsluttet 04.12.15. 
Vinnerne offentliggjøres 18.12.15. 
 
Det jobbes også med Miljøutfordringen som hver klasse fikk tilbud om å delta i tidligere 
i høst.  
 
Det vil bli arrangert kanonballturnering tidlig vår for 3. – 7. Trinn 
 
Driftstyret utfordrer Elevrådet til å skrive et leserinnlegg eller lignende for å si noe om 
hvordan det var å stå trafikkvakter i høst. Hvordan de opplevde å bli skjelt ut og nesten 
nedkjørt ved flere anledninger. Dette kan muligens også legges på skolens 
hjemmeside. 
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FAU 
Budsjettet til FAU er i pluss dette året i forhold til i fjor. Alle søknader som har kommet 
inn har fått tildelt midler. 
 
Det er nedsatt en aksjonsgruppe som skal jobbe med lille skolegård i forhold til 
halvtak. Det er engasjert en landskapsarkitekt i denne saken. 
 
Personalet 
Det har vært en tøff høst på grunn av den økonomiske situasjonen. Noen lærere føler 
de er på et synkende skip. Det finnes ikke vikarer og ufaglærte blir brukt. De er 
bekymret for det psykososiale miljøet til både barn og voksne samt arbeidsmiljøet. 
 
Det er kuttet inn til beinet når det gjelder testing og lærere til testing. Personalet er 
også bekymret for ledelsen ved skolen. 
 
Rektor 

OKTOBER: 

02.10: Solidaritetskafe 

Møte i SMU og i midt.des. 

Refleksvest-konkurranse i regi av elevrådet 

Nasjonale prøver 

Veiarbeid; 1)rotteutfordring 2) trafikkutfordring 

Flere DKS-arrangement 

Teknolab; Kvalifisert til landsfinalen i MoiRana som de fikk 3.plass på. Intervjuet av Jær-

radioen.  

SFO: storsamling 23/10 

FN samling i gymsalen 

7.trinn til Lundsvågen 

NOVEMBER: 

Skolelag i håndball; spilte kvalifiseringskamper, spiller sluttspill, gutter og jenter, nå 2.12. 

BliMe-dansen 11.nov – også lagt ut på NRK 

Flere DKS arrangement 

13.11: Planleggingsdag 

Teknolab i finalen i Mo i Rana 

27.11: Adventsamlinger 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 38/15 Økonomirapport, november 2015 
Økonomirapport for november 2015 ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport tas til orientering. 

Sak 39/15 Ny reguleringsplan, Jåtten skole 
Det ble 31.08.2015 vedtatt en ny reguleringsplan for området rundt Jåtten skole. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
 
Mette Kvannli    Camilla Tanem-Hanevik  
Leder fung. rektor   


