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Referat 

 

 

Til: Medlemmer i driftsstyret ved Veitvet skole  

Innkalles av:       Tore Hoem Aa 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Veitvet skole 

Møtested: Veitvet skole, Møterom Hubro 

Møtetid: 10.12.2018 17:00 

Saksbeh:  Katrin Meløy 

Telefon: 91521901 

  

  

 

 

Tilstede:  Tore Hoem Aa (rektor), Øyvind Lind Kvanmo (leder/foresatt), Heidi Udnesseter 

(ansatt),  Steffen Andersen (vara foresatt), Leif Marcussen (vara AP),  Lobna Mazloum (elevrep.)  

og Katrin Meløy (ass.rektor/referent) 

 

Ikke tilstede: Bawar Reber Abdulmajid (elevrep.), Bjarne Kristoffersen (SV), Lars Erik 

Fuglesang (AP) og Christian Hansen (H), Kjersti M. Østbakken (foresatt) 

 

 

66/18 – Åpen halvtime 

 Ingen møtt 

 

67/18 – Godkjenning av møtebok fra forrige møte og sakliste 

     Godkjent uten merknader 

                            

68/18 – Strategisk plan 

      

Katrin Meløy gjennomgår verbaldelen, den er omformulert fra 

tidligere år – godkjent i DS; politiske føringer: 

 Demokratiske prosesser 

 Robuste relasjoner 

 Elevstemmen 
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 Trygt læringsmiljø 

 "Laget rundt eleven" 

Behov for at vi oppgraderer "skolens profil" i tråd med dette. 

        

 I sluttføringen av strategisk plan oppfordres skolen til å se på 

sammenhengen mellom de faste overskriftene i strategisk kart og vår 

plassering av ulike tiltak og aktiviteter. Det er også behov for en 

gjennomgang av hvilke indikatorer som ligger under hvilke poster. 

 

DS-leder redegjør for at de viktigste styringspunktene er 

grunnskolepoeng/manglende grunnskolepoeng samt "fullføre og bestå". 

 

 

69/18 - Nytt fra skolen 

 Jul/semesteravslutning 

Juleball i regi av elevrådet 19. desember 

Diverse klasseavslutninger 

 Personalkabal våren 2019 

To lærere flytter og en begynner i ny jobb 010119 

Fast vikar i fransk fra semesterstart 

 Plan for lederseminar våren 2019 

o Ledelsen planlegger et seminar i mars/april for å legge 

plan-og timefordeling og legge opp kommende skoleår 

(Sverige) –  

DS har ingen motforestillinger, og gir tilslutning. 

 

70/18 –  Nytt fra FAU 

Ikke vært møte siden forrige DS. 

Rektor orienterer om samarbeid med FAU ang. "nettvett" i 

foreldregrupper på FB. FAU—leder har tatt tak i denne saken 
 

71/18 – Nytt fra elevrådet 

 Ikke annet nytt enn juleballet 

       

72/18 – Eventuelt 

 Møteplan for våren sendes ut etter at "reserverte" dager er avklart. 
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Møtet hevet kl. 18.00 

 

 
 

_________________                                                ___________________ 

Øyvind Lind Kvanmo                                                     Tore Hoem Aa 

           DS-leder                                                                  Rektor 

 

 


