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MØTEREFERAT 
 
Til: Werner Arntsen, Terje Engebretsen, Roy Erik Martinussen, Reidar Larsen, 

Cato Haakenstadbråten, Ingrid Kolle Jensen, Frøydis Brekke, elevrådet. 
Kopi til:  
Fra: Alf-Henning Moland 

 
Dato: 25.10.2016 
Saksnr: 2016/73-9  
 

Referat Driftsstyremøte Kringler-Slattum skole 25.10.16 
Tid: 25.10.16 kl 18.30 
Sted: Kringler-Slattum skole 
Tilstede: Werner Arntsen, Terje Engebretsen, Roy Erik Martinussen, Reidar Larsen, Cato 

Haakenstadbråten, Ingrid Kolle Jensen, Frøydis Brekke, elevrådet 1 stk og Alf-
Henning Moland. 

Forfall:  
 
Sak 21/16 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 30.05.16 

Det var ingen kommentarer til innkalling. P.g.a av nye medlemmer i 
driftsstyret ble sakene fra møtet 30.05.16 gått igjennom.  

 
Sak 22/16 Konstituering og valg, gjennomgang av reglement. 

Reglement for driftsstyret ble gjennomgått før vi foretok konstituering og valg. 
Driftsstyret ved Kringler-Slattum skole har følgende medlemmer for skoleåret 
2016/17: 
Elevrådet sender: elevrepresentant, to representanter pr. møte 
Werner Arntsen (2 år): foreldrerepresentant 
Terje Engebretsen(2 år): foreldrerepresentant 
Roy Erik Martinussen (2 år): foreldrerepresentant 
Reidar Larsen (2 år): andre ansatte 
Ingrid K. Jensen (1 år): lærerrepresentant 
Cato Haakenstadbråten: lærerrepresentant 
Frøydis Brekke: Politisk representant 
Alf-Henning Moland rektor/ sekretær 
Varamedlemmer: Engeline H. Andresen og Vigdis Ringkilen 

  Valg:  
Leder: Werner Arntsen, Nestleder: Reidar Larsen 
Rektor er referent og fører møteprotokoll 



 
Sak 23/16 Informasjon fra elevrådet. 

Elevrådet bruker nå all sin tid på å ferdigstille saker til EKOM 03.11.16. Det er 
Ingar, Hennie og Fredrik som representerer skolen på EKOM møtet. Saker de 
kommer til å ta opp er: 
• Farlig skoleveg 
• Aktivitetstilbud i skolens ferier. 
• Fordeling av kr. 50.000, og redegjørelse for hva pengene er brukt til og skal 

brukes til. 
• Redegjøre for hva kr. 5.000 som er øremerket TL, er brukt til. 
 

Sak 24/16 Referatsaker: 

• Nytt skoleår, info fra rektor: 
Vi har ingen nyansatte dette skoleåret, men en lærer er tilbake etter 
svangerskapspermisjon. Det er 134 elever på skolen pr. dd, og i høst 
begynte det 20 nye førsteklassinger. Skolens satsningsområder for 
skoleåret vil være tilpasset opplæring/ vurdering for læring og 
matematikk. Fire lærere er plukket ut til å være pådrivere i forhold til 
Vurdering for læring. De deltar på kurs gjennomført av kommunens 
ressurspersoner. Fra skolestart har alle klasser Multi som læreverk. I 
tillegg har skolen kjøpt inn lisenser til alle elever slik at de får tilgang til 
Multi smart øving og Multi sitt kartleggingsverktøy. 
 
Utfordring for skolen: Datamaskiner og andre digitale hjelpemidler som 
smartboard brukes daglig. De siste årene har pc blitt et dagligdags 
hjelpemiddel og verktøy for elevene. Det er utfordrende for skolen og 
bare ha en stk. pc pr. femte elev, i tillegg begynner smartboard og pc`er 
å bli gamle. Vi opplever ofte at maskinene stopper opp og hakker.  
 

• Info fra FAU. 
o Årsmøtet er gjennomført og nytt styre er dannet. 
o FAU er i gang med å planlegge åpen kveld 10.11.16. 
o FAU har lenge snakket om å lage en ballbinge på skolens 

uteområde. Det er nå satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe 
videre med dette. 

• Info fra Vaktmester: Skolen har gjennom høsten hatt problemer med 
strømbrudd. Feilen er nå utbedret. 

• Det blir nå hentet inn anbud i forhold til å oppgradere rørsystemet under 
skolen. 

• Skolen har nå fått ny vanndispenser. 
 
 
 



Sak 25/16 Økonomi 
Så langt i år har det vært et meget lavt sykefravær på skole og SFO (pr. 25.10: 
2,93% for skole og 10,3 % for SFO). 
Rektor redegjorde for økonomien så langt. For skole har vi et mindreforbruk i 
forhold til budsjett. SFO har et merforbruk, dette skyldes at det er færre barn 
som går på SFO en forventet slik at inntektene har blitt lavere en budsjettert. 
Prognosen for resten av året er at Kringler-Slattum enhet vil holde budsjett. 

 
Sak 26/16 Driftsstyresamling i kommunehuset 31.10.16 klokken 18.30 

 Driftsstyret stiller med sju personer til samlingen. 

Sak 20/16  Eventuelt 
Leder har fått spørsmål om det er mulig å lage en sluse på innsiden av gjerdet 
til SFO, for å øke sikkerheten til elevene til og fra skolen. Vaktmester sjekker 
ut i forhold til å hogge ned bjørkealleen. 

 
  Neste møte 29.11.16 kl 18.30. 
   
Referent: Alf-Henning Moland 
 
 
 
 

 
 

 


