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Sak 9/2019 

Møteprotokoll 

15.01.19 

 

   

Møtegruppe: Driftsstyret  

Tilstede: Ida Aall Gram, Bengt Hildisch Johan Cappelen, Terje Bjøro, Finn-Yngve Engnæs, 

Tine Syse Jalland og Øyvind Komperud Fossbråten  

  

 

 

Forfall:     

Fra admin.: Vegard Kjesbu og Maryann Kjøbli Kristiansen (referent) 

Møtested: Holmen  

Møtetid: Tirsdag 15.  januar 19 kl. 16:30 – 18:00 

Saksbehandler: Vegard T Kjesbu 

 

 

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

   Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtak: 

  Enstemmig 

 

Sak 2/19 Godkjenning av protokoll 20.11.2018 (Vedtakssak) 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtak 

  Enstemmig 

 

Sak  3/19 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

- Rapport fra dagens møte i Skolemiljøutvalget (SMU)  

- Elevrådet informerte om sine planer for våren som innebærer å jobbe med vi-følelsen 

og hvordan vi skal være en god venn.  

- Har tatt opp elevundersøkelsen, gode resultater og høy trivsel. Det gule huset, 

helsehuset. Starter møblering og skolepsykolog starter i mars. To elevrepresentanter fra 

elevrådet.  

Rektors foredrag i Trondheim 

- Rektor har vært i Trondheim og holdt foredrag om elevsynet og elevenes 

samspillsferdigheter.  

Uteområder på FO 

- Uteområdet er ikke ferdigstilt, men har fått 1,2 mill for å gjøre noe med uteområdet 

på FO. Det er bygd ut 4 områder. Ferdigstilling skjer til våren. 

- Ønsker pedagogiske aktivitetsapparater på nye Slemdal. 

- Møbleringsprosjektet og kunstprosjektet er i gang i løpet av januar. Rektor orienterer 

om at det følges opp. 

 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar informasjonen til orientering 
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Sak 4/19 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

Det er etablert dialog og trekantmøter mellom FAU-leder, DS-leder og rektor. 

FAU har hatt besøk av FAU-leder fra Holmen skole for å se hvordan FAU kan sammen for 

elevene med tilholdssted på Holmen skole. 

Spørsmpl om kommunal AKS har vært oppe. Dagens private AKS leverer et godt tilbud og 

med drift på to skoler er det vurdert som lite hensiktsmessig å ta en debatt om driftsmodell 

nå. Spørsmålet kan tas opp på et senere tidspunkt, dersom dette er ønskelig.  

Involvering av elevene - FAU ønsker å invitere elevene på møtene sine for å skape en arena 

der de kan få være bidragsytere. 

 
Vedtak 

Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 5/19 Elevresultater 2018 (Orienteringssak) 

Elevenes læringsmiljø er svært godt. De trives og utsettes for lite mobbing. De foresatte 

synes også at barna deres har det bra. Og foresatte som har vært bekymret for sitt barns 

læringsmiljø, føler at de blir tatt godt vare på når de tar kontakt med skolen.  

 

De faglige resultatene er også meget gode. Særlig er andelen på de svakeste nivåene på de 

nasjonale prøvene betryggende. Elevene på Slemdal skole vil klare seg meget bra videre i 

utdanningsystemet og de aller fleste vil klare å fullføre vgs. Andel på de beste nivåene er 

også bra, men her taes trolig ikke potensialet helt ut av elevene. Og 

naturfagsundervisningen lider tydeligvis noe under av manglende lokaler og utstyr nå 

under rehabiliteringen. 

 

Totalt sett og særlig i lys av driftssituasjonen med bussing og drift flere steder er 

resultatene for Slemdal skole i 2018 strålende. 

   

Kommentarer:  

Nettbrett – informasjon om IKT-driften kommer ved neste driftsstyret. 

Testsituasjonen har myknet. Lite fokus på dette internt på skolen.  

Bruker kartlegging til å finne ut av hvordan tilpasse bedre for elevene. 

 

Vedtak: 

Driftsstyrer tar saken til orientering 

 

  

Sak 6/19 Budsjett 2019 (Vedtakssak) 

Skolen tok inn resten av merforbuket i 2018. Budsjettet for 2019 er lagt i balanse. 

Budsjettrammene for 2019 er betydelig styrket sett opp mot 2018. Styrkingen skyldes 

innføringen av minstenorm for lærertetthet. Såfremt det er mulig å rekruttere nok lærere, 

vil skolen ved mindre driftsendringer i stor grad klare å nå normkravene i løpet av 2019. 

 

 

Vedtak: 

Budsjett godkjent. DS gir skolen ved rektor fullmakt for 2019 til å gjøre de løpende  

disponeringene, innenfor de gitte budsjettrammer som Driftsstyret har vedtatt. 

 

Vedtatt: 

Enstemmig 

 

 

Sak  7/19 Strategisk plan 2019 (Vedtakssak) 
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Strategisk plan for 2019 viser skolens satsinger for året. Planen tar utgangspunktet i en 

analyse av inneværende strategiske plan (se sak 40/18) og en ståstedsanalyse for skolen. 

Slemdal skole er inne i en meget god utvikling. Skolen har et særdeles godt elevmiljø, 

organisasjonskulturen er sunn, økonomien er i balanse, de faglige resultatene er 

tilfredsstillende og tillitten hos de foresatte er god. Skolens viktigste utfordringer i året som 

kommer er å skape et bedre og mer helhetlig rammeverk for skolens pedagogiske praksis. 

Det blir også viktig å ta i bruk ny teknologi mer systematisk, gjennom et eget 

nettbrettprosjekt.  I tillegg vil vi videreutvikle arbeidet med psykisk helse. 

 

DS ønsker mer informasjon om organisering av stab-støtte samt en første betenkning fra 

rektor om skolegrenser for nye Slemdal skole mht. 3 versus 4 parallell.  

 

Vedtak:  
Strategisk plan godkjent.  

 
  Vedtatt: 

  Enstemmig 

    

 

Det var ingen saker til eventuelt. Neste møte er berammet til 5. mars.  

 

 

Oslo, 15.01.2019 

 

 

Vegard T Kjesbu 

rektor 


