
 

Referat driftsstyremøte tirsdag   24.5.2016 kl. 16.30 Rødtvet skole 
Saksliste: 

 

16/2016    Protokoll fra møte i mars 

Godkjent 

 

17/2016   Godkjenning av saksliste 

Godkjent 

   

18/2016   Budsjett  

Det går rett vei og i henhold til plan. Estimert underskudd pr.31.12 vil være 4,9 mill slik det 

ser ut nå. Elevtallet vil være stabilt. Vi har fått tilbake noen skysspenger og velger å bruke 

dette på utstyr og en foredragsholder på plandagen i august. 

Det vil være ytterligere reduksjon på lærersiden til høsten. 

 

19/2016    AKS og helseprosjekt 

Gjennomgang av handlingsplan for folkehelseprosjektet.  Tips om å bruke folk som har 

kunnskap om ulike temaer. Særlig når det gjelder mat som kan være et vanskelig tema å ta 

opp. 

 

20/2016   Ledelse ved Rødtvet skole  

Othilie Jansen er ansatt som ny AKS-leder og vil tiltre pr. 1. juni. Det utlyses i disse dager 

en inspektørstilling. Det er 2. gangs utlysning. Hun som fikk stillingen takket nei. 

 

21/2016   Slik gjør vi det på Rødtvet-dokument 

Presentasjon av utkastet til slik gjør vi det på Rødtvet. 

 

22/2016    Sykefravær og HMS plan 

Gjennomgang av sykefraværet knyttet til plan for HMS arbeidet. Sykefraværet er i dag på ca 

8%. I april var vi nede på 2,6%. Fått gode rutiner på vikar og langtidsfraværet i tillegg til en 

god vikarinnkaller. 

 

23/2016   Evt 

 

 -Sommerklubben i år, presenteres. Hvis du skal være med på alt koster det mellom 

600-900 kroner. 

Roger Nyborg (leder)  

Line Sletner  (foreldre repr.) 

Gro Blom Olsen (Ansatt repr. komm.ansatte) 

Anne Kristin Hultin (pedagogisk personalet) 

Edel Høydalsvik  (politisk repr.) 

Bodil Nordvik (politisk.repr.) 

 

Azieb Zego (politisk representant-forfall 

Laila Pedersen AKS ( leder)- forfall 

 

  

    



-Handlingsplanen etter brukerundersøkelsen legges frem. Forbedring rundt dette med 

kommunikasjon ut til foresatte om ulike aktiviteter og innhold. 

-Gratis kjernetid vil bli lagt mellom 13:00-15:30. 

-Nye lokaler for 4. trinn. Rommet ved Bessa, ved siden av biblioteket vil bli brukt til 

enkelte aktiviteter. 4. trinn har en reduksjon i antall elever som slutter.  

 

 

Det innkalles til skolemiljøutvalg 14. juni 16.30 

 

 

Referat 24. mai 2016   

 

 

Hanne Cecilie Engh                Roger  Nyborg 

Rektor                                      Driftstyreleder 


