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Referat fra driftsstyremøte 23. mars 2020 
 

Tilstede: 

Ansattes representanter:  Linn Lyseng, Hilde Uthberg 

Politiske representanter:  Knut Frederik Horn (mdg), Viktoria Amalie Dahl (SV),  

                                         Lise Amalie Christensen (H) 

Foreldrerepresentanter:   Veronica Røkke, Axel Emil Roll 

Rektor/sekretær:              Camilla Torsæter 

Referent:                          Per Olav Lystrup  

 

Møtet ble gjennomført via Teams. 

 

Sak      7/20:     Godkjenning av innkalling og saksliste.  

▪ Godkjent. 

 

Sak      8/20:     Godkjenning av referat fra 13.01.20.    

▪ Send revidert referat fra 13.01.20 sammen med dette til 

Driftsstyrets representanter. 

▪ Godkjent 

 

Sak      9/20:      Årshjul 

▪ Utkast til årshjul ble sendt ut som vedlegg til 

møteinnkallingen 

▪ Rektor gjennomgikk organiseringen av årshjulet som er delt 

i 3 kolonner: FAU - Driftsstyret – Skolemiljøutvalget 

▪ Alle leser gjennom utkastet til neste møte, og kan da 

komme med innspill til dette. 

 

Sak      10/20:      Investeringer i læringsteknologi 

▪ Pr. i dag har vi læringsbrett til alle elevene på 2. og 3. trinn 

▪ Rektor orienterte om at:  

➢ det er ønske om å kjøpe inn læringsbrett til alle 

skolens elever 

➢ vi vil kjøpe inn profesjonell hjelp til opplæring og 

kompetanseheving av personalet. Denne eksterne 

ressursen vil være knyttet til skolen over en toårs 

periode. 

➢ totalkostnadene over 3 år vil være på 2,5 millioner 

kroner. Derav 1,8 millioner til læringsbrett og 



programvare, og 700000,- til innleid faglig 

kompetanse (se vedlagt exelark til møteinnkallingen) 

➢ finansieringen er beskrevet i excelarket vedlagt 

møteinnkallingen til dette møtet 

➢ en enhetlig bruk av læringsbrett på alle trinn mener 

vi vil være samlende og forsterkende for elevenes 

utvikling, og lettere for elevene å forholde seg til en 

gjennomgående læringsplattform gjennom hele 

skoleløpet. 

➢ det vil også være en styrke at alle skolens lærere 

jobber med læringsbrett, og med den bakgrunn kan 

flytte fra ett trinn til et annet uten at 

læringsplattformen er ukjent. 

➢ i den situasjonen vi er i nå, med 

hjemmeundervisning, ser vi også hvor godt dette 

fungerer på de trinnene som i dag har læringsbrett.   

➢ det vil fortsatt benyttes skolebøker i undervisningen, 

men skolen vil nok bruke en del mindre penger på 

nye bøker.  

➢ Skolens ledelse lager en detaljert utviklingsplan samt 

en milepelsplan innen kort tid. Denne presenteres 

for driftsstyret 

▪ Driftsstyret godkjente innkjøp av læringsbrett, 

programvare og ekstern faglig opplæringskompetanse for 

personalet som rektor har orientert om, og som er 

beskrevet i vedlagte excelark.  

                            

Sak      11/20:     Økonomi 

▪ Bortfaller ettersom årsregnskapsrapporter, beskrivelse av 

disponering av mindreforbruket fra 2019 samt 

fullstendighetserklæring ble godkjent av alle på mail. 

 

 

Sak      12/20:     Skolens beredskapsplanen 

▪ Sendt som vedlegg till møteinnkallingen 

▪ Etter innspill fra Axel Emil skal ledelsen sette inn en 

oversikt over linjen for mediehåndtering 

▪ Når skolen er i gang igjen, vil Beredskapsplanen bli nøye 

revidert i lys av siste ukers hendelser med 

Coronaepedemi og skolestengning.  

 

Sak     13/20:      Vedlikehodsplan 

 

1) Vedlikeholdsplan for skolen.  

▪ Undervisningsbygg har ingen egen vedlikeholdsplan for Voksen 

Skole.  



▪ Skolen melder selv inn behov - prioriteringsliste fra skolen.  

▪ Ett møte hvert år: ledelsen og driftsleder v/ Gunnar og 

Undervisningsbygg. Gjennomgår skolens behov. = Behovsmelding.  

▪ Storskolebygget: oppgradere garderobeseksjonene. Oppgradere 

pulter og stoler, kun ett trinn per år. 

▪ Viktig med gode stoler  

▪ Legge inn skolens behovsmelding for vedlikehold i referatet.  

▪ Sette inn i års hjul at vi går gjennom vedlikeholds ønsker for skolen, 

det kan driftstyremøte mene noe om 1 gang per år.  

 

Sak        14/20:      Eventuelt 

▪ Følge opp de elevene som faller fra pga. stengte skoler.  

▪ Sterk spes. ped team fra neste høst.  

▪ Nytt team rundt de elevene med adferdsvansker.  

 

Forslag til dato for neste møte: Mandag 08. juni 16:30-18:00  

 

Referent: Per Olav Lystrup 

                         


