
 

 

Referat driftsstyremøte tirsdag   29.3.2016 kl. 16.30 Rødtvet skole 

Saksliste: 

 

8/2016    Protokoll fra møte i januar 

Godkjent 

 

9/ 2016  Godkjenning av saksliste 

Rettelser på saksnummer er påpekt og rettet. Saksnummer begynner på 8 og ikke 5. 

   

10/2016 Budsjett  

Gjennomgang av årsregnskap. Det skal meldes inn flere inntekter. Eksempelet er 

etterutdanning lærere. Dette er noe vi får ekstra midler til. Det vil komme med etter at vi har 

fått det refundert. 

Fullstendighetserklæring gjennomgått og signert. 

 

11/ 2016    Skolegårdsgruppe - søke midler 

Rektor har innkalt foresatte til en arbeidsgruppe med tanke på at vi skal jobbe med å få inn 

midler til å oppgradere skolegård. Det er foreløpig 8 foresatte som har meldt seg. Skolen 

jobber mot å slå sammen friminutt og skal utarbeide en plan for å forbedre og åpne for flere 

aktiviteter i skolegården. 

 

12/2016 Strategisk plan og fullstendighetserklæring 

Etter noen få endringer er strategisk plan igjen tatt opp og lagt frem for driftstyre uten 

kommentarer. 

 

13/2016 AKS gratis kjernetid 

Rødtvet skole skal tilby gratis kjernetid på 1. trinn på AKS. 

 

14/2016 Nedbemanningsplan 

To ansatte er overført til annet arbeidsted. Vi har slått sammen klasser 1. trinn og tatt imot 

alfagruppe og mottaksgruppe uten å tilsette flere. I tillegg har alle med midlertidige stillinger 

fått beskjed om at de ikke blir tilbudt jobb fra høsten og vi har erstattet Tine sin stilling med 

å konstituere en sosiallærer. En lærer er meldt overtallig fra 1.8.2016 IKT ansvarlig har 

redusert sin stilling fra 80% til 50% fra 1. mai. Det utlyses AKS-leder stilling i disse dager 

og det skal utlyses undervisningsinspektørstilling i løpet av våren. 

Roger Nyborg (leder) meldt forfall 

Line Sletner  (foreldre repr.) 

Gro Blom Olsen (Ansatt repr. komm.ansatte) 

Anne Kristin Hultin (pedagogisk personalet) 

Lise Aas AKS ( leder)- sluttet, konstituert leder ikke innkalt. 

Edel Høydalsvik  (politisk repr.) 

Bodil Nordvik (politisk.repr.) 

Azieb Zego (politisk representant 

 

 

  

    



Undervisningsinspektørstilling skal ha undervisning i sin stilling. Det vil da bli 300% ledelse 

ved skolen fra høsten 2016 

 

 

15/2016 Infosaker:  

-New Zealand 

Kort informasjon om turen. 

  -Omdømmeplan 

Vist til omdømmeplan som er noe endret siden siste møtet. Kun informasjon 

om at skolen jobber med dette. 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Hanne Cecilie Engh      Roger  Nyborg 

rektor        Drifstyreleder 


