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Møtereferat Driftsstyremøte Kringler-Slattum skole 16.10.17 
Tid: 16.10.17 kl 18.30 
Sted: Kringler-Slattum skole 
Tilstede: Alf-Henning Moland, Werner Arntsen, Terje Engebretsen, Malin Stolt, Reidar 

Larsen, Cato Haakenstadbråten, Ingrid Kolle Jensen, elevrådet. 
Meldt 
forfall: 

 
Even Seberg  

 
Sak 22/17 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 22.05.17 

Driftsstyret hadde ingen kommentarer til møtets innkalling. Referatet fra møtet 
22.5.17 ble gjennomgått, grunnet nye medlemmer i driftsstyret. 

 
Sak 23/17 Konstituering og valg, gjennomgang av reglement. 

Driftsstyret ved kringler-Slattum skole har følgende sammensetning for 
skoleåret 2017-2018: 
- Elevrådet sender to representanter pr. møte 

- Werner Arntsen 1 år, Foreldrerepresentant og leder av driftsstyret 

- Terje Engebretsen 1år, foreldrerepresentant 

- Malin Stolt 2 år, foreldrerepresentant 

- Reidar Larsen 1 år, representant for andre ansatte 

- Cato Haakenstadbråten 1 år, ansattes representant og nestleder 

- Ingrid 2 år, ansattes representant 

- Even Seberg, politisk representant 

- Alf-Henning Moland, referent. 

Reglementet for driftsstyrer ved skolene i Nannestad ble gjennomgått. 
 
Sak 24/17 Informasjon fra elevrådet. 

Elevrådet informerte om oppgavene de har gjort etter skolestart.  
- Oppstart av juice, - og yoghurtsalg. 



- På grunn av perioder med meget dårlig vei mellom Åsvegen og skolen har 

elevrådet ved skolen sendt bekymring til Nannestad kommune, Fylket og Statens 

vegvesen. De avventer svar. 

- Gjennom flere år har elevrådet ønsket seg ute-bordtennisbord. Dette har nå 

elevrådet penger til og kommer til å gjøre innkjøp i løpet av høsten. Pengene 

finansieres av bla. a penger fra EKOM. 

- Elevrådet jobber nå med oppgaver og forberedelser til EKOM 9.  

- Elevrådet ønsket også å stille spørsmål til politisk representant: Hva gjør 

politikerne i kommunen i forhold til ballbingeprosjektet ved skolen? 

Driftsstyret tar sakene fra elevrådet til orientering. 
 
Sak 25/17 Referatsaker: 

Nytt skoleår, info fra rektor: 
Rektor har tidligere informert driftsstyrets medlemmer på årsmøtet til FAU om 
bemanning og satsningsområder på skolen. 
 
Info fra FAU: 
Leder informerte fra årsmøtet til FAU. I forhold til tidligere var det bedre 
oppslutning på møtet. Årsmelding med regnskap ble gjennomgått. FAU er i 
prosess med arbeidet med ballbinge. I løpet av sommeren er det gjort et stort 
arbeid med skolens uteområde og grunnarbeidet til ballbingen er gjort. FAU 
avventer svar fra fond, stiftelser og noen avklaringer som må gjøres av 
kommunen. FAU ønsker også dette skoleåret og få til en temakveld for 
foresatte. Dette jobbes det videre med utover høsten. 
 
Info fra Vaktmester: 
Det er gjort store utbedringer av vannrør systemet på skolen. Entreprenør 
startet og sluttførte arbeidet til avtalt tid og vaktmester og skole er godt fornøyd 
med resultatet. Uteområdet på skolen er gravd opp, ny masse er lagt inn og 
asfaltert. Skole, FAU og driftsstyret er meget godt fornøyd med resultat, og 
takker for at det ble en god løsning på takpartiene over inngangspartiet.  
 
Trafikk – Hva er gjort?  
Etter skolestart har veien ned fra Åsvegen til skolen vært utfordrende med store 
huller og dumper. I tillegg er det en stor trafikk økning, grunnet stor tilflytting 
og byggevirksomhet i området. Skolen har tatt bilder av vegen og sendt til 
kommunen. Elevrådet har gjort det samme. For å sikre elever om morgenen har 
skolen valgt å bruke skolepatrulje i innkjørselen til skolen for å lede trafikken 
til slusa for av- og påstigning. 

 
Driftsstyret tar referatsakene til informasjon og følger med på utfordringer med 
vegstrekningen. 

 
 
 
 
 
Sak 26/17 Økonomi 

Rektor redegjorde for økonomien til skolen.  



Økonomi for Kringler-Slattum skole og SFO pr. 16.10.17 til driftsstyre 

Oktober Lønn = 81,6% Utg/ innt = 83 

    
Skole 

   

    
Lønn inkl sosiale utgifter 82,15 % 

Utgifter 
  

82,92 % 

Inntekter     170,90 % 

Sum 
  

79,79 % 

    

    
SFO 

   
Lønn inkl sosiale utgifter 86,97 % 

Utgifter 
  

83,81 % 

Inntekter     69,55 % 

Sum 
  

226,49 % 

    
Kringler-Slattum enhet: 79,79%, inkludert skyss. 

    

    
Sykefravær pr. dd. 

  
Skole= 2,50 

  
SFO= 13,95 

  

 
 
Sak 27/17 Møteplan for året. 
  Før jul: 04.12.  
  Etter jul: 05.03. og 28.05.  

Driftsstyret tar informasjon fra rektor til orientering. 
 

Sak 28/17 Foreldreplakaten 
Driftsstyret gikk igjennom plakaten, Skole-hjem samarbeid for mer og bedre 
læring. Utfordringen nå er å videreformidle denne videre som et redskap for 
hjem og skole. Driftsstyret ønsker å høre med Thomas Nordahl, om et mulig 
foredrag for alle foresatte. FAU hadde avtale med Nordahl januar 2017. Dette 
ble avlyst pga. av sykdom. Driftsstyret og FAU prøver igjen. 

 
 
Referent: Alf-Henning Moland 
 



 
 
 
 

 
 

 


