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MØTEREFERAT 
 
Til: Werner Arntsen, Roy Erik Martinussen, Terje Engebretsen, Frøydis 

Brekke, Reidar Larsen, Ingrid K. Jensen, Cato Haakenstadbråten, elevrådet 
1 stk. 

Kopi til:  
Fra: Alf-Henning Moland 

 
Dato: 29.11.2016 
Saksnr: 2016/73-11  
 

Referat fra Driftsstyremøte Kringler-Slattum skole 29.11.16 
Tid: 29.11.16 
Sted: Kringler-Slattum skole 
Tilstede: Werner Arntsen, Roy Erik Martinussen, Terje Engebretsen, Frøydis Brekke, 

Reidar Larsen, Ingrid K. Jensen, Cato Haakenstadbråten, Alf-Henning Moland og 
elevrådet 1 stk. 
 

Forfall:  
 
Sak 28/16 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 25.10.16 
  Det var ingen kommentarer til innkalling eller referat fra forrige møte. 
 
Sak 29/16 Elevrådet har ordet 
  Elevrådet informerte om sakene de tok opp i EKOM 03.11.16: 

Aktiviteter i skolens ferier: elevrådet ved Kringler-Slattum skole ønsker et 
økt tilbud i skolens ferier. Det er ønskelig at det blir et samarbeid med f. eks 
Gruvelia sykkelklubb, Åslia skisenter, Åsen og Bjerke skiklubb og Nannestad 
jeger & fisk. Elevrådet mener dette er å investere i barns aktivitetsnivå, og at 
det å gi f. eks gratis heiskort for en kort periode vil være en investering for 
Åslia skisenter. 
Farlig skoleveg: 
Elevrådet er godt fornøyd med utbedringen som har skjedd i krysset ned til 
Austaddalen, men den farligste strekningen står fortsatt igjen. Strekningen 
rundt svingen ned mot skolen er uoversiktlig og trang, spesielt på vinterstid. 
Fordelingen av kr 50000: 
Etter lange forhandlinger ble tilskuddet til Kringler-Slattum skole ca. kr. 7000 
Bruk av elevrådets penger:  
Elevrådet ved skolen har gjennom flere år spart penger fra EKOM og 
deltagelse i driftsstyre. De har nå besluttet å gå til innkjøp av et bordtennisbord 
til bruk ute og en stk. bluetooth-høyttaler til å bruke ute i friminuttene. 

 



Sak 30/16 Referatsaker: 
• Informasjon fra FAU 

o Fau leder informerte om ballbingeprosjektet. Det er nå dannet en 
gruppe gjennom FAU. Disse har vært i kontakt med kommunen og 
utarbeider søknader i forhold til midler fra ulike stiftelser. 

o FAU jobber med å bli registrert i Brønnøysundregistret. 
o Skole og FAU jobber for at det også i år skal arrangeres en temakveld 

på skolen. I år er fokuset på skole – hjem samarbeid.  
o Det er gjort en evaluering av åpen kveld: Meget god planlegging og 

gjennomføring fra skolens festkomite gjorde dette til en vellykket 
kveld. Forberedelser til juletrefesten er godt i gang. 
 

• Informasjon fra vaktmester 
o Vaktmester har kontaktet kommunen i forhold til å lage en sluse fra 

SFO og ned til skolen for å trygge skoleelevene langs vegen. 
Bjørkealleen mellom skolen og SFO må fjernes. Dette vil bedre 
sikkerheten noe, men fortsatt er det utfordring rundt svingen. 
 

• Brukerundersøkelse på SFO 
o I løpet av oktober er det gjennomført brukerundersøkelse på SFO. 

Svarprosenten endte på 42 %. SFO kommer til å jobbe videre med 
emner som har fått lav score i forhold til gjennomsnittet i Norge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsstyret tar referatsakene til orientering. 
 
Sak 31/16 Månedsrapport for oktober.  

Rektor informerte om økonomien pr. 2911.16: Økonomien for 2016 er under 
kontroll. SFO får et overforbruk. Dette skyldes færre barn denne høsten. Nå er 
det det ingen barn fra 4. klasse og bare noen få fra 3. klasse som benytter seg 
av SFO tilbudet. Bosettingsmønstret har endret seg i kretsen, og barn som har 
kort veg til skolen velger å avslutte med SFO tilbudet tidligere enn før. I tillegg 
forteller foresatte at fjerning av kvart plass, har gjort at de velger bort SFO som 
tilbud. 
Økonomien for skolen ser ut til å ende opp med et lite mindre forbruk. Tallene 
i månedsrapporten må sees i sammenheng med lave skyssutgifter høsten 2016. 
Vi har ikke hatt utgifter til svømming og de som har skyss pga. farlig skoleveg 



har kostet mindre en forventet pga. samkjøring. Det vil si at det har vært 
praktisk mulig å få fylt opp drosjene. 
Driftsstyret tar orienteringen om den økonomiske situasjonen til orientering. 
 

Sak 32/16 Nasjonale prøver. 
Orientering om gjennomføring og etterarbeid i forhold til nasjonale prøver. I 
løpet av oktober ble det gjennomført nasjonale prøver i regning, lesing og 
engelsk. Resultatene for Kringler-Slattum skole samsvarer med tidligere års 
resultater. Årets resultater viser at vi har samme antall elever i nivå 1 som 
tidligere, det er nå flere elever i nivå 2, sammenlignet med tidligere år. Dette 
gjelder for alle tre prøver. 
Skolen er nå i gang med etterarbeid i forhold til resultatene. Foreløpig 
evaluering viser at vi bør fortsette å jobbe med: leseforståelse, utholdenhet i 
forhold til mye tekst og refleksjon, og være kritisk til egne besvarelser i spesielt 
flere valgs oppgaver. 

 
Sak 33/16 Eventuelt 
  Neste møte i driftsstyret er 24.01.17 klokken 18.30 
 
 
Referent: Alf-Henning Moland 
 
 
 
 

 
 

 


