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Møtereferat 

 

 

Til: Medlemmer i driftsstyret ved Veitvet skole  

Innkalles av:       Tore Hoem Aa 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Veitvet skole 

Møtested: Veitvet skole, Møterom Hubro 

Møtetid: 14.01.2019 17:00 

Saksbeh:  Katrin Meløy 

Telefon: 91521901 

  

  

 

 

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

(ansatt),  Lobna Mazloum (elevrep.), Bjarne Kristoffersen (SV), Lars Erik Fuglesang (AP), Kjersti 

M. Østbakken (foresatt)  og Katrin Meløy (ass.rektor/referent) 

 

Ikke tilstede: Bawar Reber Abdulmajid (elevrep.) og Christian Hansen (H),  

 

 

1/18 – Åpen halvtime 

Ingen fremmøtte 

 

2/18 – Godkjenning av møtebok fra forrige møte og sakliste 

Godkjent uten merknader. 

 

3/18 – Strat.plan og budsjett (med fullstendighetserklæring) –  

  til innsending UDE 

Budsjett: Rektor presenterer innledningsvis ulike tilskudd/prosjekter 

knyttet til undervisningsrelaterte kostnader i 2019. (DS ønsker tilsendt 

dette dokumentet) 

Deretter blir det gjort en presentasjon av bakgrunn, prioriteringer og tiltak 

knyttet til skolens budsjett 2019 med utgangspunkt i regnskap 2018. 
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Veitvet skole ligger pr. nå 5 lærerstillinger over lærernormen, fra høsten 

2019 justeres tallene slik at vi ligger tre stillinger over. 

 

DS kommenterer til tiltakene at det vil være en risiko ved å ta ned 

kontaktlærerstillinger at det ofte "dukker opp" ekstra behov ved oppstart, 

dette vil da medføre at det må settes inn ekstra voksenressurser 

fortløpende og uten en opprinnelig, tilstrekkelig plan. Vi må ikke gjøre så 

store innsparinger at vi ikke kan gi et tilfredsstillende tilbud. 

Tiltakene må leses som "mulige tiltak". 

 

DS tilråder at skolen må bruke lengre tid på å ta inn merforbruket enn det 

som først som har vært tenkte. Det er ikke å anbefale at skolen sparer så 

mye at det setter elevenes trygghet, faglige- og pedagogiske utvikling på 

prøve. 

 

DS er glade for å få en generell innføring i slike økonomisaker som i dag 

– ønsker at denne formen føres videre i senere møter. 

 

Strategisk plan: 

Det blir gitt en presentasjon av strategisk plan. 

DS kommenterer at de er fornøyde med verbaldelen slik den nå ligger. 

Ihht. indikatorer og resultatmål er det ikke alltid en helt naturlig 

sammenheng, men DS har tillit til at skolen driver i tråd med de 

satsingene vi er enige om. 

Det følger ikke ressurser med uansett hvor "røde" resultatene blir. 

Skolen må kvalitetssikre at det ligger tiltak under alle risiki. 

I det store og hele er det grunnskolepoeng, elever uten grunnskolepoeng 

samt "fullføre og bestå" som gir et bilde av hvordan skolen lykkes. 

 

 

Fullstendighetserklæring: 

En erklæring fra rektor i forbindelse med innsending 

 

Dokumentene er tatt til etterretning og godkjent i DS. 
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4/18 – Nytt fra skolen 

 En hektisk oppstart – innbrudd i julen og slåsskamp første 

skoleuke 

 Godkjent som miljøfyrtårn 

 

5/18– Nytt fra FAU  

Komiteer har vært i arbeid. 

 Det er planlagt endringer i 17. maiarr. 

o Tog i nærmiljøet og arr. på skolen. 

Lekeapparater – det er satt opp befaring på skolen 17. januar og det 

skal søkes til "Sparebankstiftelsen". 
 

6/18 – Nytt fra elevrådet 

 Ballet var vellykket. 

       

7/18 – Eventuelt 

 Ingen saker 

 

 
 

Møtet hevet kl. 18.10 

 

 
 

_________________                                                ___________________ 

Øyvind Lind Kvanmo                                                     Tore Hoem Aa 

           DS-leder                                                                  Rektor 

 


