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Referat Driftsstyremøte Kringler-Slattum skole 23.01.17. 
Tid: 23.01.17. kl 18.30 
Sted: Kringler-Slattums kole 
Tilstede: Werner Arntsen, Roy Erik Martinussen, Frøydis Brekke, Reidar Larsen, Cato 

Haakenstadbråten, elevrådet. 
Meldt 
forfall: 

 
Terje Engebretsen og Ingrid Kolle Jensen 

 
 
Sak 1/17 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 29.11.16 
  Driftsstyret hadde ingen kommentarer til innkalling eller referat fra 29.11.16. 
   
Sak 2/17 Informasjon fra elevrådet 

Elevrådet har handlet høyttaleranlegg for penger fra EKOM. Denne er nå tatt i 
bruk og brukes i langfriminutt på fredager. Elevrådet har hengt opp ark på 
skolen som eleven kan komme med «ønskelåter». Hver torsdag teller elevrådet 
opp og lager spillelister som spilles fredag. Elevrådet har i samarbeid med 
elevrådskontakt og rektor laget regler for hvilke låter som kan spilles. 

   
Sak 3/17 Referatsaker 

• FAU: leder informerte om felles driftsstyresamling i kommunen, og felles 

temakveld for foresatte med Thomas Nordahl.  

• Uteprosjekt: Søknad i forbindelse med ballbingeprosjekt er nå sendt 

kulturkontoret i kommunen. Det er i tillegg sendt søknad til DNB og 

Sparebankstiftelsen. 

• SFO: rektor informerte om at etterarbeid og analyse av resultat fra 

brukerundersøkelsen høsten 2016 er igangsatt. 

Driftsstyret tar referatsakene til orientering. 
 

 



Sak 4/17  Økonomi 
Rektor redegjorde for foreløpig resultat fra 2016. Det viser at økonomi for 
skole og SFO har et merforbruk på ca. kr. 24000 noe som tilsvarer et 
merforbruk på 0,24%. I dette regnestykket er ikke skyssbudsjettet medregnet. 
Legger en inn budsjett for skyss er det et mindre forbruk lik 96,30 %. Dette 
skyldes i hovedsak at vi i høst ikke har hatt utgifter til svømmeskyss, fordeling 
av unger på skyss fra Konsentra og Øvre Romerike taxi har slått heldig ut. 
Skyssansvarlig på skolen har i tillegg gått grundig igjennom fakturaer pr. 
måned, noe som har spart virksomheten for ca. kr. 4000 pr. måned på grunn av 
feilfakturering fra selskapene. 
Sykefravær for skolen 2016 er 2,93 %, det er en liten økning fra i fjor og 
skyldes en assistent som har vært langtidssykemeldt. Sykefravær på SFO er for 
2016 13,15 %. Dette skyldes en langtidssykemelding fra juni 2016 og en 
sykmeldt fra november. Begge er tilbake i full jobb i løpet av februar 2017. 

 
Sak 5/17 Elevundersøkelsen 

 
For kringler-Slattum opprettholdes gode resultater på temaene Elevdemokrati 
og medvirkning, Faglig utfordring, Felles regler, Støtte fra lærerne og 
Vurdering for læring. Vi har en liten nedgang på Trivsel, Mestring og Støtte 
hjemmefra. Alle resultater er marginale fra tidligere år og utgjør 0,1 opp eller 
ned. Gledelig for skolen at emner som treffer våre satsningsområder fortsatt 
ligger høyt i forhold til kommune og landet f. eks Faglig utfordring, Støtte fra 
lærerne og Vurdering for læring. 
Driftsstyret er godt fornøyd med resultatene. 
 

Sak 6/ 17 Temamøte 26. januar og arbeid med foreldreplakaten  
Dette møtet ble avlyst på grunn av sykdom. Arbeidet med foreldreplakaten blir 
derfor gjort på en annen måte. Dette kommer vi tilbake til i neste møte. 

 
Sak 7/17 Eventuelt 

Neste møte:  27.03.17 kl. 18.30 
              22.05.17 kl. 18.30 
 
 
Referent:  Alf-Henning Moland 

 
 

 

Enhet: Kringler-Slattum skole
Kringler-Slattum skole, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2015-2016, Trinn 7, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall Trinn 7

Læringskultur 4,0

Elevdemokrati og medvirkning 4,1

Faglig utfordring 4,1

Felles regler 4,5

Trivsel 4,3

Mestring 3,9

Utdanning og yrkesveiledning

Støtte fra lærerne 4,5

Motivasjon 4,0

Vurdering for læring 4,1

Støtte hjemmefra 4,3

Mobbing på skolen 1,2


