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                        REFERAT 

 

 

Innkalt: Medlemmer i driftsstyret ved Veitvet skole  

Innkalt av:       Katrin Meløy 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Veitvet skole 

Møtested: Veitvet skole, Møterom Hubro 

Møtetid: 15.06.2020 17:00 

Saksbeh:  Katrin Meløy 

Telefon: 91521901 

  

  

  

 

Tilstede: Andreas Lindrupsen (R), Steffen Andersen (Ap), Øyvind Lind 

Kvanmo (foresatt/leder), Marcus Szabo Engstad (ansatt), Heidi 

Udnesseter (ansatt), Tore Hoem Aa (rektor), Vårin Spataris (elev (fra kl. 

17.45)) og Katrin Meløy (ass. rektor/referent) 

 

Gunnar Larne (H) – ringte oss opp, men vi lyktes ikke med å få ham inn i 

møtet rent teknisk. Han registreres som «møtt» - han kommer likevel inn 

etter ca. 20 minutter (17.40) 

  

Christopher Hall (avd. leder AKS i sak 21) 

 

Forfall: Sangita Shukla (foresatt), Kari Enger (ansatt), Monica Gregory 

(vara/foresatt); Vilde Sogn (elev) 

Ikke innkalt: Leif Marcussen (vara (Ap)), Fredrik Mannsverk (ansatt) 

 

          

 

20/20 - Godkjenning av møtebok fra forrige møte og sakliste 

Innkalling (sakliste) godkjent med kommentar om at teknisk løsning har 

gjort at vi ikke får med alle, og at innkalling og sakliste er preget av en 

annerledes situasjon. Saken «driftsstyreopplæring» utsettes til første 

fysiske møte. 

 



2 

 

Møtestart 17.20 etter tekniske utfordringer. 

  

  

21/20 – Endrede rutiner AKS 
AKS - leder orienterer om nye regler for foresatte til å endre type AKS-plass (regler for å bytte av 

type plass (hel dag /halv dag)). Det er nå to faste datoer  dette kan gjøres (1. januar og 1. august). 

Rutineendringer trådte i kraft rundt oppstart av skoleåret. Vi har ikke iverksatt denne rutinen frem 

til nå. 

 

Det påpekes i DS  at fleksibiliteten i AKS har vært verdsatt, og at dette derfor oppfattes som noe 

rigid. 

AKS-leder orienterer om at en av begrunnelsene trolig er forutsigbarhet knyttet til økonomi i 

virksomheten. 

 

DS ønsker at vi retter en henvendelse rundt denne saken til UDA, men at vi avventer videre 

håndtering til august. Saken taes opp på nytt over sommeren.  
 

 

22/20 – Opplæring av DS 

             Saken utsatt. 

 

 

23/20 – Økonomi – utsendt tre oversikter i perioden «korona» 

       Orientering til DS ved rektor. 

       Pr. mai ligger vi 72 000,- i merforbruk for året på lønn og drift. 

       

       Vi avventer regninger fra driftsavdeling på økte «Koronautgifter» 

       Det har vært ekstra utgifter knyttet til teknisk drift og renhold. Det 

       har vært gjort innkjøp og tilpassinger for å få brukt lokaler, innganger 

       toaletter og dører på en annen måte enn til vanlig. 

       Det er kjøpt inn noen ekstra «nødkopimaskiner». 

 

       Vi får et relativt høyt elevtall neste skoleår, og neste års 1. trinn er  

       pr. i dag 70 elever. Dette gir oss inntekter i form av «elevpris», men  

       også økte utgifter der det utløser behov for høyere lærerdekning. 

 

       Det etterspørres om skole med vårt elevgrunnlag har noe ekstra 

       økonomisk uttelling – det har vi gjennom den sosiodemografiske 

       variabelen. Det etterspørres også leksehjelp på kveldstid under dette 

       punktet – det er en god idé, og det finnes også tilbud både fra skolen 

       og fra en frivillig organisasjon. 
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       Under dette punktet etterspørres også satsing på Ipader. IKT- 

       ansvarlig orienterer om 1:1-satsing ved skolen på sikt fra høsten. 

 

       Ved neste møte ønsker DS en orientering om koronautgifter. 

 

         

 

 

24/20 - Skoledrift i koronaperioden (infosak) 

Kort orientering om de første periodene som også er sendt skriftlig til DS ved to 

tidligere anledninger. 

 

Fire faser: Hjemmeskole for alle, 1.-4. trinn tilbake; 5.-10. trinn tilbake og deretter 

ny smittevernveileder «gult nivå». 

 

Etter at skolen åpnet igjen, har det vært fokus på vurderinggsituasjoner på u-trinnet, 

særlig for 10. trinn – det har også vært skriftlige og muntlige vurderinger på de 

øvrige ungdomstrinnene. 1.-4. trinn har gjennomført fastsatte kartlegginger, og de 

øvrige trinnene har også hatt «statusoppdateringer» for å kunne gi en halvårsrapport 

om alle elever. 

 

Praktisk-estetiske fag er også startet forsiktig opp. 

 

Skolen hadde ikke IKT-utstyr til alle i hjemmeskoleperioden, men fordelte og 

veiledet i samarbeid med hjemmene og privat utstyr der. Etter ca. 14 dager kunne 

alle kommunisere digitalt 

 
Vitnemålsutdelingen på 10. trinn blir kun for elever torsdag 18. juni – streames til 

foresatte. 

 

 

 

25/20 – Oppstart neste skoleår med gul smittevernveileder 

Skolen orienterer om at de legger timeplaner og organiserer som om det er 

gult nivå til høsten, og at det meste kan gå som nå. Det krever først og fremst 

at vi fortsatt organiserer annerledes for utetid, pauser, og at vi vurderer forskjellene    

på regler for AKS og for skolen (kohortstørrelse). 

    

Førskoledager – ikke foresatte følge med inn – annerledes opplegg for 

fadderordning. 
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Planleggingsdager og interne møter – må avveie hvor mye som gjøres  

digitalt 

  

Ledelsen og adm. begynner på jobb en uke før lærerne, og vil da vurdere hvordan vi 

legger opp for skolestart. 

 

             

Vi planlegger i utgangspunktet ikke for hjemmeskole til høsten. Men tar  høyde for 

at det kan være et tiltak å ta opp igjen jfr. smitteutviklingen. 

 

 

26/20 – Eventuelt 

GOD SOMMER TIL ALLE! 

 

Vedlagt dette referatet følger årshjul for saksbehandling i DS samt 

møtedatoer for høsten. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 18.05 

 

 
_________________                                                ___________________ 

Øyvind Lind Kvanmo                                                     Tore Hoem Aa 

           DS-leder                                                                     Rektor  

 

 

 

 

 


