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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: 16.10.2017 17:00 

Saksbeh:  Katrin Meløy 

Telefon: 91521901 

  

  

 

 

Tilstede: Tore Hoem Aa (rektor), Øyvind Lind Kvanmo (leder/foresatt), Bjarne Kristoffersen 

(SV), Asgedet Håland (foresatt), Heidi Udnesseter (ansatt), Lars Erik Fuglesang (AP), Karoline A. 

P. Sørhagen (elevrep.) og Katrin Meløy (ass.rektor/referent) 

 

Forfall:  Karmjit Grewal (H) 
 

 
 
52/17 - Åpen halvtime 
 Ingen fremmøtte 
 
 
53/17 - Godkjenning av møtebok fra forrige møte og sakliste 
 Godkjent uten merknader – møtebok  fra 07.09.17 undertegnet 
 
 
54/17 – Storefri/spisetid 
 
 I forrige DS ble det meldt at noen elever opplever at de får for lite tid til å spise. 
 Skolen har tatt tak i dette ved at avdelingsledere har hørt med sine trinn (lærere) om situasjonen. 
 De som har behov for mer tid tar 10 minutter av undervisningen før og kombinerer dette med  
 lesing, nyheter etc. (ut dette skoleåret) 
 
 Vedtak: 
 Skolen må innrette seg etter nasjonale retningslinjer – de tilsier at det skal settes av 20 minutter  
 til spising, i tillegg må det være tid til håndvask og organisering. Skolen må ha dette plass til 
 skolestart 18/19 – 25 minutter totalt. 
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55/17 – Klagesaker (registrering/innmelding) 
  
 Fire rapporteringssystemer: 

 "Skjema for innmelding av avvik og forbedringsområder" – ingen rapporteringer 
 "Vold/trussel og yrkesskader" (elever)  - 37 saker  hittil i 2017– her blir det 

rapportert om type saker i en statistisk oversikt 
 "Registreringsskjema for skader og vold/trusselhendelser" (ansatte) – tre 

inneværende skoleår 
 "Varslingsmottaket" – skolen har rapportert to hendelser elev/lærer inneværende 

skoleår. 
Involverte har fått oppfølging, blant annet med støtte fra bedriftshelsetjenesten. Når 
det gjelder elevskader kobles det på lege i samråd med foresatte (dersom det ikke er 
akutt behov for ambulanse). 

 
56/17 – Nytt fra skolen 
  

 Elevundersøkelsen – gjennomføring i november 

 Filminnspilling – spillefilm innspilt på Veitvet skole – ferdig 011117 

 Skoleutviklingsteam (SUT) – lærere og ledelse ved skolen/pedagogisk fokus –  
første møte 161017 

o DS støtter denne etableringen 

 Kartlegginger – Nasjonale Prøver 5. trinn f.o.m. denne uken - resultater presenteres 
i neste møte (NP for alle trinn (5/8/9)) 

 
  
 
57/17 – Nytt fra FAU 
 Første møte for skoleåret 191017 

 Melkeordning – FAU betaler for administrasjon av ordningen 
        Denne saken blir tatt opp  

 
 
58/17 – Nytt fra elevrådet 

 Hvor skal elevene melde fra om saker de reagerer på (f.eks. knyttet til lærere) 
o DS ønsker at skolen finner en hensiktsmessig løsning på dette 

 Arbeid med elevenes forhold til rus – ønsker at elevene orienteres bedre 
o DS ønsker at skolen henter inn et opplegg fra en organisasjon 

 Elevrådskonferanse 181017 
 
 
59/17 – Eventuelt 

 Representasjon fra elevrådet (alder) 
o Er det riktig at en av elevene er fra barnetrinnet? 

 DS har ingen motforestillinger mot dette, men må følge reglementet 
Rektor følger opp denne saken 
DS-leder ønsker kopi av oppnevningen fra Byrådsavdeling 

 Befaring før 17. mai 
o Coor er invitert, skolen inviterer i tillegg Skanska, UDE og BYM 

 DS-leder inviterer FAU 
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Møtet hevet kl. 18.05 
 
 
 

 

     ___________                                                                                             ______________ 

Øyvind Lind Kvanmo                                                                   Tore Hoem Aa 

 

          DS-leder                                                                                     Rektor 
 
 
 


