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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: 29.11.2017 17:00 

Referent:  Katrin Meløy 

Telefon: 91521901 

  

  

 

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

(SV), Asgedet Håland (foresatt), Heidi Udnesseter (ansatt), Karoline A. P. Sørhagen (elevrep.), 

Aviendha Ytterstad og Katrin Meløy (ass.rektor/referent) 

 

Forfall: Lars Erik Fuglesang (AP), Karmjit Grewal (H) 

 

Til workshop ang. strat. plan stilte i tillegg kontaktlærer Christine T. Sandvold (5. trinn) 

 

Workshop ang. strategisk plan avvikles først i møtet  
Skolen ser på sammendraget: 

 Ta med betydningen av gratis kjernetid i AKS – nå kan mer legges her 

uten at det kommer skjevt ut 

Skolen ser på teksten "skolens profil": 

 Det gir en god forståelse av utfordringer og mål dersom konteksten er   

bedre beskrevet. Det bør redegjøres noe bedre for sosiodemografiske 

forhold vs. satsingsområdene i planen.  

Forslag fra lærer ang. å ta inn "regning som grunnleggende ferdighet": 

 DS tilslutter seg at skolen forbereder dette satsingsområdet litt på sikt 

og tar inn noen overordnede føringer i planen for 2018 

Øvrige kommentarer: 

 Viktig at begrepet "lesing" nyanseres: et funksjonelt språk, 

begrepsinnlæring, bruk av konkreter, erfaringer og opplevelser,  

aktivering av førforståelse. Ikke bare teknisk avkoding. 
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DS tilslutter seg overordnet rammene for planen – detaljer behandles videre i januar 

(bl.a. fastsettelse av indikatorene – (ambisiøse og realistiske)) 

 

67/17 – Åpen halvtime 

 Ingen møtt under denne saken 

 

68/17 – Godkjenning av møtebok fra forrige møte og sakliste 

 Godkjent uten merknader. 

 Tilslutning til oppsummering av befaring og konstantering av at det 

 nå foreligger en skriftlig bekreftelse ang. bruk av flerbrukshall. 

 

 

69/17 – Økonomi 

             Frister og prosesser regnskap og budsjett v/årsslutt 

   Skolen har hatt møte med øko.avd. i dag. Ligger an til  

                   et merforbruk på 3.5 mill. pr 31.12.17 

    Tiden det tar å spare inn resten er sterkt avhengig av vedtaket 

            ang. tildelingsmodellen. 

            Budsjettet har frist ca. 20. januar. 

               

70/17 – Nytt fra skolen 
 Resultater nasjonale prøver 

Presentasjon av 2017-resultatene samt utvikling 4 siste år. 

DS finner ikke resultatene kritiske skolens "kontekst" tatt i betraktning. 

 Gjennomføring av elevundersøkelsen (5.-7. trinn ferdig) 

o Mellomtrinnet har gjennomført, u-trinnet gjennomfører i desember. 

Skolen veldig opptatt av å få bedret resultat på mobbetallene. 

 

71/17 – Nytt fra FAU  

     Ingen saker siden sist 
 

 

72/17 – Nytt fra elevrådet 

      Ingen saker siden sist 

 

73/17 - Eventuelt 

 Det har startet så vidt med opplæring av foresatte på 

biblioteket 

 Asgedet Håland er ferdig i DS og takker for seg. Ny 

foreldrerep. velges før jul 
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 Forslag til møteplan for våren sendes ut før jul. 

 

 
Møtet hevet kl. 17.50 

 

 

 

 

_________________                               ___________________ 

Øyvind Lind Kvanmo                               Tore Hoem Aa 

DS-leder                                                      Rektor 


