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Møtebok 

                  Driftsstyret 
 
Til stede: Hege S. Borgersen, driftsstyre leder 

Øystein Skaug, ansattes representant 
Sanne Røli, ansattes representant 
Siv Svardal, politisk representant AP 
Pauline Zigrand Hoven, elevrådsrep. 
Frigg Å. Sommervoll, elevrådsrep. 
Jan Heidel, rektor / sekretær 
                 

  
Møtegruppe: Driftsstyret ved Nordberg skole 
Møtested: Møterommet i 3.etasje 
Møtetid: Tirsdag 19.01.16. kl. 17:00 
Referent: TMF 
   
  
  
Neste møte:  Torsdag 28.01.16 – kl. 1700 – esktraordinært møte 
 
 
Møtebok 

 
Saksnr.: Sak: 
Sak 01/16 Innkalling godkjent  med følgende merknad: 
  Det er spørsmål om alle har fått innkallingen 
 
Sak 02/16 Konstituering av styret, fortsetter som 2015. 
 
Sak 03/16 Møtebok fra 10.12.15. Godkjent med merknad: Det er ønskelig at det blir rettet til 

navn i stedet for "politisk representant" i referat. 
 
Sak 04/16 Informasjon:  

Ledelsen: Det blir en ekstra 8. klasse til neste år. 2017 vil fire klasser flyttes til 
Engebråten skole. Paviljongen skal rives i 2017. Nasjonal satsning i skriving fra 
høst 2016 – UiU (ungdomstrinn i utvikling). 

   
Elevrådet: Jobber en del med temadager som pysjdager og rosa-sløyfe-dager. 
Veldig populært på skolen. Mobilfri skole er elevrådet i mot. Jobber med 
skolegensere logo. Få tilbake denne. Det sosiale er et litt vanskelig tema. Jobber 
med hvordan få til dette? Blir sagt lite i elevrådet. Vinterballet var veldig vellykket i 
år. Elevrådet har mistet mye makt. Elevrådsleder føler seg overkjørt av  

             læreren som er med. Tror at det vil være flere av elevene som prater om ikke lærer 
alltid er med. Elevrådsleder tar opp dette med den aktuelle lærer. 
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FAU: Ingen representant møtte.  
 
 

                  
Andre: 1. termin er avsluttet. Karakterene settes og blir publisert på it`s learning. 
Lærerne er veldig fornøyd med dette. I forbindelse med vinterballet trekkes det par. 
Dette gjøres i skoletiden. Lærerne ønsker at dette gjøres utenom skoletiden da det er 
mye gråt og fortvilelse som går utover undervisningen. Finnes det noen annen måte 
å gjøre dette på? Driftsstyre leder tar dette opp på FAU møte. Kan evt. lærerne som 
kjenner elevene hjelpe til med par oppsett?  

 
 

Sak 05/16     Økonomi; Skolen har fått tildelt kr. 2.741.000,- mindre enn tidligere. Det vil bli  
redusert lærertimer prosentvis, deler av stillinger. Elevene har 76 timer mer ekstra tid 
enn elever ved andre skoler. Dette blir redusert til 19 timer. Seminar for ansatte blir 
fjernet fra budsjettet. IT-avd. skyller skolen en del penger for datamaskiner som ble 
lovet skolen i 2015. Rektor jobber med saken. 
Vedtak: Budsjettet 202 drift og 222 bygning blir vedtatt når det er godkjent i MBU  
(legges frem 20.01.16.) 
Strategisk plan: Den er ikke helt ferdig. Rektor orienterer hvordan den lages 
elektronisk da det nå er litt annerledes enn tidligere år. Planen blir ferdig 20.01.16. 
Presenteres for ansatte samme dag. 
Det blir et ekstraordinært møte torsdag 28.01.16 for å gå gjennom hele strategiske 
planen og kunne evt. godkjenne denne. Det blir tilsendt strategisk plan fra i fjor og 
årets før neste møte.  

 
                                                     
Sak 06/16      Eventuelt : Det ønskes at man endrer noe i innkallingen. Andre medlemmer skal  
           omformuleres til ansatte og politiske medlemmer. Alle skal kunne se hvem som får  
           møteinnkallingene. Det skal stå i sakslisten om det er en orientering eller en       
                      beslutningssak.  
   
 
 
Møte slutt: kl 19.00 
                        
                 
Tone-Merete Frey 
Førstekonsulent/referent.        

   
   
  

   


