
 

Nannestad kommune 
Kringler-Slattum skole 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
Driftsstyre Møtested: Kringler-Slattum skole personalrom 
  
Dato: 28.05.18 
Tid: 18:30 

 
Tilstede 
Navn Funksjon 
  
  
Werner Arntsen Leder  FAU 
Terje Engebretsen Medlem FAU 
Even Seberg Medlem Politisk representant  
Ingrid K. Jensen Medlem Skole 
Elevrådet Medlem  
Haldis Sofie Härkönen Sekretær Skole/kommune 

 
Forfall 
Navn Funksjon 
Cato Haakenstadbråten Skole lærer repr. 
Malin Stolt FAU 
Kari Ramstad Andre ansatte 

 
Vara 
Navn Møtte for 
Tor Eivind Nordby Vik Malin Stolt 
Anne-Kristin Rise Kari Ramstad 
  

 
 
Underskrift: 
 
 
Kringler-Slattum skole, dato 28.06.18 
 
 
 
 
Haldis Sofie Härkönen 
navn referent 
 
 
 
 



SAKSLISTE 
 

Nr Sak  
18/6 Saksliste og protokoll fra siste møte 

 
18/7 
 

Økonomi   -  

18/8 Trafikk sikkerheten FV 157 strekning Austaddalsvegen. 
 

18/9 
 
 
 
 

Nytt fra: 
FAU 
Elevrådet 
Skolen 
 

18/10 Eventuelt 
 
 

Nr Protokoll 
 

18/6 
 

Godkjent 
 
18/7 

 

Økonomi 

Konto (T) 
Regnskap 
hittil i år 

Avvik i kr 
Justert budsjett 
Totalt i år (1) 

KRINGLER-SLATTUM SKOLE 4 527 997,34 -34 347,25 9 626 000,00 
KRINGLER-SLATTUM SKOLE - 
SKYSS 349 470,71 33 029,29 918 000,00 

KRINGLER-SLATTUM SKOLE 4 877 468,05 -1 317,96 10 544 000,00 

Sum Utgifter 711 738,96 8 176,20 1 601 000,00 

Sum Inntekter -584 910,60 -39 253,13 -1 498 000,00 

KRINGLER SLATTUM SFO 126 828,36 -31 076,94 103 000,00 

KRINGLER-SLATTUM SFO 126 828,36 -31 076,94 103 000,00 

  5 004 296,41 -32 394,90 10 647 000,00 

 

Det totale bildet for både skole & SFO viser et merforbruk på kr 32 395,00.   
Det kommer av foreldrebetalingen på SFO som ligger lavere enn det budsjetterte.  
 
Tiltak: 
Vi venter inn mere på inntekstdelen samt en lønnsforsterkning fra kommunalt hold.  
Videre blir voksenbemanningen den samme fra høsthalvåret til tross for ev flere innmeldte 
barn. Dette for å holde SFO kostnadene på det budsjetterte nivået. 
 
Med dette som bakteppe så er det samlede budsjettbildet positivt.  
 
 
 
 



 
18/8 

 
Trafikksikkerheten FV 157 Austaddalsvegen 
Kort orientering fra FAUleder/driftsstyreleder Arntsen: 

Tidligere er det blitt sendt flere bekymringer både fra skolens FAU og skolens elevråd 
til fylket med overskriften utrygg skolevei. Videre er dette også løftet opp til 
kommunalt nivå. 
I henvendelsene har skolens FAU og elevråd belyst de farlige situasjoner som oppstår. 
Det er situasjoner hvor bussen sklir av veien da de møter motgående trafikk, gående 
elever som må balansere på en isete veikant og sklir ut på veibanen, smal vei som gjør 
det utrygt for gående trafikanter ( tung transport, mange biler, busser) . 
Strekningen som FAU/Driftsstyret vil ha tryggere, er FV 157 Austaddalsvegen med en 
strekning på vel 400 meter. 

 
18/9 Nytt fra Elevrådet: 

• EKOM midler: 
Fikk kr 9980;- og kjøpte inn to (2) skoleklokker (ute). 
 

• Nytt fra EKOM 19.april: 
a) Problemer med bussene. Ruter deltok på møtet hvor elevrepresentantene ønsket å få 
svar på bl a hvorfor bussene ikke kommer til oppsatt tid, stopper ikke alltid, kjører fort. 
Elevrepresentantene har fått skriftlig tilbakemelding fra Ruter. Utfra svarene ser vi at 
Ruter bør legge inn mere tid med tanke på å få en mindre travel/stressende situasjon for 
sjåførene. 

 
• Ungdomsråd innføres. Både ungdomsskolen og Videregående skole velger 

representanter til dette rådet. 
 
• Barnetråkk- Elevrådet skal registrere inn hvordan de ønsker å ha det i sitt nærmiljø. 

Elevrådet har signalisert om at det er ønskelig med en nærbutikk, et svømmebasseng, 
en klatrepark og en aktivitetsløype i skogen. 
 

 
Nytt fra FAU: 

• Orientering fra Tor E. Vik: 
o Hva ser arbeidsgruppen når det gjelder skolens uteområde: 

� Lagt opp til mye ballaktiviteter. 
� Litt for få husker. 
� Asfaltområdet som gir muligheter til soneinndelinger. 
� Lite tilgang til lekeapparater som inviterer til mangfold av aktiviteter. 
 

o Hvilke planer har arbeidsgruppen: 
� Ballbingen som kommer kan brukes til skøytebane vinterstid.. 
� Sette opp en stor fuglerede huske. 
� Aktivitetsløype m bl a balansesøyler, lekeapparat med flere tårn og 

ulike hinder, montere klatregrep til det allerede klatrestativet. 
 

Jobben med uteområdet skal være klar til skolestart aug. 18.  
FAU har fått tildelt midler fra DNB fondet, og ett av kriteriene når det gjelder 
fondsmidler, er å legge opp til et medieoppslag.  
FAU legger opp til en offisiell åpning av uteområdet.  



• Forberedelse til årsmøte i foreldrerådet som skal være høsten 18. 
 
 
Nytt fra skolen: 

• HMS: 
o Brannøvelse –  

� Uanmeldt øvelse gjennomført 15.05.18. 
 

• Pedagogiske- 
o Lærernormen- På vår skole er styrkningen til 1.-4.trinnet 130 %, dvs en 

lærerressurs på 100 % + en på 30 %.. 
o Vurdering for læring er i god prosess. 
o Tilsettingene er godt i gang. Fått tilsatt den ledige 100 % faste stillingen. De 

resterende 30 % (av lærernorm-ressursene) går til å øke en allerede fast stilling 
opp til 100 %.  

o Skolestartere høsten 2018:  
� Bli-Kjent dagene er fastsatt til 29. og 30.mai 

o Ninette Skaftnes er tilsatt som rektor ved Kringler-Slattum skole. Oppstart er 
01.08.18. 

 
• Elevtallet – 

Tallene framover viser at de av skolestarterne om to år som er registrert i kommunen 
per i dag, ligger på 30. 

 
18/5  

Eventuelt 
Årsmelding fra driftsstyret. 
Driftsstyreleder sammen m skolens rektor skriver årsmeldingen. Den sendes på mail til DS-
representantene. Sendes til sekretæren i OK senest 19.juni. 
 

 
 
 

Nr Til oppfølging  Ansvarlig Tid 
 

18/8 
 

Følge opp saken og jobbe fram forslaget om å etablere 
et fortau. 
 
 
 
 

Driftsstyret August 18 

18/9 Under pkt. nytt fra elevrådet: 
 
A) Følge opp svarene fra Ruter vedr busskjøring. 
 
B) Påse at trafikkutvalget (på kommunalt nivå) under 
møte m Ruter tar opp innspillene fra EKOM møtet i 
april 18.  
 
 

 
 

Driftsstyret 
 

Driftsstyret 
 
 
 
 

 
 
November 18 
 
November 18 
 
 
 
 



C) I Nannestad er det lagt opp til en del sommertilbud. 
Videre vet vi at elevene har ønsket seg et bredere 
tilbud. Skolen sammen med elevrådet kontakter 
kulturkontoret med tanke på å få et bredere 
sommertilbud for barn og unge i kommunen. 
 
Under pkt. nytt fra FAU: 
A) Hvordan ønsker skolens elever og lærere at asfalten 
på skolens indre skolegård skal være?  
FAU ønsker sjabloner, figurer o.l i det riktige formatet. 
De vil male på dugnad etter sommerferien. 
 
Under pkt. nytt fra skolen: 
Med tanke på økning av elevtallet, bør driftsstyret 
signalisere behovet av å starte med å jobbe fram gode 
mellomløsninger med tanke på plassutnyttelse.  
Ved inngangen til skoleåret 18/19 vil det være to trinn 
som er delt i to klasser.  
Dagens skole er bygd til å være en en-parallell skole. 
 

Skolen 
sammen m 
elevrådet 

 
 
 
 

Skolen 
sammen med 

elevene. 
 
 
 

Driftsstyret 

Sept./okt. 18 
 
 
 
 
 
 
Aug/ Sept 18 
 
 
 
 
 
Okt./nov 18 

 
 
        
 


