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Sak 24/19 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

 

Innkalling og saksliste godkjent 

 
  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

  

Sak 25/19 Godkjenning av protokoll 05.03.2019 (Vedtakssak) 

 

Innspill ble tatt til etteretning 

Protokoll godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

 

Sak  26/19 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 Oppstart nytt skoleår 

God oppstart. Hatt en svært vellykket tur til Sæteren gård. Gode foreldremøter, med 

endringer som har vært positive. 

 Byråden kommer på besøk 

Agenda: hvordan jobber vi psykososialt og forebyggende mot et godt sosialt miljø. 

 

DS tar saken til orientering. 

 
 

Sak 27/19 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

  Ingen store saker. 

  Nettvett og evaluering av læringsbrettprosjektet. 

 

Sak 28/19 Økonomirapport 2ndre tertial (Orienteringssak) 

Skolens økonomi er i balanse. Prognosen viser mindreforbuk på i underkant av 1 % 

pr 31.12.19. Skolen når lærernorm. 
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DS ønsker er fornøyd med økonomirapporten og den malen den kommer i.  

 

DS tar saken til orientering 

 

Saker som ønskes fra DS: 
- mer informasjon om sykefraværet, og ønsker dette som skal ved neste DS-møte.  AMU 

bør ha månedlige drøftinger vedrørende sykefravær.   
- ønsker også rapporter på turn-over.  

 

 

Sak 29/19 Fremdrifstplan byggprosjektet nye Slemdal (Orienteringssak) 

Det er god fremdrift i byggprosjektet. Skolen vil bli klar i god tid før skolestart 

august 2020. 

DS ønsker dersom mulig, en befaring før bygget tas i bruk. 
 

 

Sak 30/19 Skolens arbeid med Fagfornyelsen (Orienteringssak) 

Ny læreplan innføres i grunnskolen fra august2020. Den nye læreplanen, kalt 

Fagfornyelsen, krever et grundig arbeid av den enkelte skole. Slemdal skole har 

laget gode planer og er godt underveis på implementere Fagfornyelsen 
 

 

Sak 31/19 Inntaksgrenser ungdomstrinnet (Vedtakssak) 

Det ligger et forlag om skolegrenser som ligger til høring. Forslaget er at det "grønne" skal 

til midstuen Stasjonsveien blir dea skillet mellom midtstuen og ris. Megge sider av 

trosturudveien skal til Ris. Grensene er ute til høring og er satt opp slik at kapasiteten blir 

utnyttet.  

 

DS tar med seg saken videre til FAU 

 

 

   

 

Eventuelt 

 

 

Vel møtt! 

  

Oslo, 03.06.2019 

 

 

 

Vegard T Kjesbu 

rektor 


