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Sak 32/21 

Protokoll 

Til: 
Til stede 

Foresatte: 
• Bengt Hildisch (31.12.22) - leder 
• Hilde Horgen Thorstad (31.12.22) 

Eksterne: 
• Johan Cappelen (31.12.21) 
• Finn-Yngve Engnæs (31.12.21) 

Ansatte: 
• Tine Syse Jalland (31.12.22) 
• Kristin Standeren (31.12.22) 

Driftsstyrets saksforbereder og referenter 

• Vegard T Kjesbu – rektor  
• Grete Berset – ass. rektor 

 
Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Slemdal skole, det gule huset, 3.etasje 
Møtetid: Tirsdag 21.09 2021, kl. 1630-1800 
 
Meld eventuelt forfall til skolen, som da vil kalle inn varamedlem 
 

 

Sakskart 

Sak 25/21 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 

Sak 26/21 Godkjenning av protokoll 25.05.2021 (Vedtakssak) 

Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak  27/21 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

• Status oppstart nytt skoleår: 

Slemdal skole 
Driftsstyret 
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God oppstart. Bygget fungerer. Fint å være på grønt nivå. Mye fravær første ukene pga sykdom, 

men mer normalt nå.  

 

• Status Covid-19 – smitte og hvordan vi tar igjen evt hull: 

Skolen har sluppet greit unna. 1-2 smittede elever hver uke. Noen få klasser har blitt sendt hjem for 

testing. Massetesting for barneskoler fra fredag. Testene kommer på torsdag. Kunnskapshull: 

Statlig utvalg (Parr-utvalget) med kompenserende tiltak etter korona.  

Mye rundt psykisk helse. Skolen har fått 100 000 i støtte for å følge opp disse punktene. Ideer til 

tiltak i høstferien: Åpent bibliotek hele uka, trenere fra Heming?  

Rektor forbereder en sak på hvordan Slemdal skole jobber for å tette eventuelle kunnskapshull 

etter korona. 

 

• Hærverk – skolens plan: 

 Er i en søknadsprosess for å få videoovervåkning. Når vi får svar på dette må DS ta en beslutning 

på gjennomføring.  

 

 

Sak 28/21 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

Mengden «kosedager» i skolen. Skolen undersøker omfanget utenomfaglige aktiviteter som blir 
gjennomført i desember.  

Pedagogisk lunsj – hva er tanken bak? Skolen svarer ut i neste møte. 

Fagplaner. Rektor tar med seg ansvarlig for plangruppen Heidi Granberg på et FAU-møte for å 
snakke om hvordan vi jobber.  

Størrelse på klasserom. Rektor svarer ut i neste møte. Referanse 22/21 

 

Sak 29/21 Økonomirapport 2ndre tertial (Orienteringssak) 

Tertialrapporten for 2. tertial (august) viser et mindreforbruk (overskudd) på 2,98 %. Forventet 
resultat pr 31.12 er et mindreforbruk på 0,38 %, dvs. innenfor forventning på +/- 1 %.  

 Forslag til vedtak: DS tar saksfremlegget til orientering. 

 Vedtak: DS tok saksfremlegget til orientering. 
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Sak 30/21 Status strategisk plan (Orienteringssak) 

 Det strategisk arbeidet ble lagt til side våren 2021, men er nå gang i igjen og tiltakene i strategisk 
plan vil gjennomføres i løpet av høsten 2021.09.21 

 Strategisk arbeid i gang igjen. Skolen har tatt spesielt tak i områdene IKT og lesing.  

 Forslag til vedtak: DS tar saksfremlegget til orientering 

 Vedtak: DS tok saksfremlegget til orientering 

Eventuelt 

 

 

 

 

Neste møte er tirsdag 23.11.21 


