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Møtereferat 
Til: Werner Arntsen, Terje Engebretsen, Malin Stolt,  Even Seberg, Ingrid K. 
Jensen, Cato Haakenstadbråten, Kari Ramstad, Mathilde Langmo (nestleder i 
elevrådet), Tess Emilie Sunnset Stenshjemmet (leder i elevrådet) 

Møtereferat Driftstyremøte Kringler-Slattum skole 30.10.18 

 

Møtetid: 30.10.18  kl 18:30 – 20:30 

Sted: Kringler-Slattum skole 

Tilstede:  Terje Engebretsen, Ingrid Kolle Jensen, Cato Haakenstadbråten, Werner 
Arntsen, Even Seberg, Malin Stolt, Mathilde Langmo, Tess E. S. 
Stenshjemmet og Ninnette Skaftnes 

Forfall: Kari Ramstad 

 

Sak 11/18  Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 28.05.18 

Godkjent. 

 

Sak 12/18   Konstituering og valg, gjennomgang av reglement. 

Driftsstyret ved Kringler-Slattum skole har følgende sammensetning for skoleåret 2018/2018: 

- Werner Arntsen  1 år, foreldrerepresentant og leder i driftsstyret 
- Terje Engebretsen,  1 år (andre periode), foreldrerepresentant  
- Malin Stolt 2 år (midt i første periode), foreldrerepresentant 
- Cato  Haakenstadbråten 1 år (andre periode), ansattes representant og nestleder 
- Ingrid Kolle Jensen 2 år (andre periode), ansattes representant 
- Kari Ramstad 1 år, representant for andre ansatte 
- Elevrådet sender to representanter pr. møte 
- Even Seberg 2 år (siste år av to år), politisk representant 
- Ninnette Skaftnes, referent 
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Ninnette orientert om ordensreglementet og om en mulighet for en oppfriskning og eventuelt 
legge til sanksjonsmuligheten «bortvisning».  Elevrådet vil også få muligheten til å gå 
igjennom ordensreglementet og komme med innspill. Hva med mobbing? Ninnette informerte 
om gangen i § 9A saker. Alle foresatte har mottatt informasjon skriftlig om § 9A og det har 
vært en del av felles informasjon på foreldremøtene på alle trin. Elevene kan legge lapper i en 
låst postkasse som tømmes av en voksen en gang i uka, for deretter å tas opp på 
plangruppemøte med ledelsen og teamlederne. Slik at det kan bringes ned til det 
klassetrinnet/trinnene hvor det hører hjemme. I de tilfellene hvor det er behov for at det 
opprettes aktivitetsplaner, blir dette gjort.  

 

Sak 13/18  Informasjon fra elevrådet. 

I elevrådet er det bestemt leder og nestleder, Tess som leder og Mathilde som nestleder. To 
repr. Fra 5. – 7- trinn. Juice og yoghurtsalg går som vanlig. Det er mange som benytter mynter 
og det har blitt slutt på å få vekslet inn mynt i bank. Forslaget er å lage for eksempel et 
klippekort som man kan kjøpe med sedler. Og bruke klipp ved kjøp av juice og yoghurt. 
Ballbingen er på plass og elevrådet har utarbeidet regler for bruk av bingen. Ukedagene er 
fordelt på klassene. Musikken på fredager ute i friminuttet har vi også kommet i gang med 
forteller elevrådsrepresentantene. Werner kan fortelle om bruk av ballbingen om vinteren og 
skøyteis. Tidligere ble skoleplassen måkt med traktor, men det blir vanskelig i bingen. 
Foreldrene må finne en løsning på dette. Videre har elevrådet vært på EKOM formøte og de 
har fire saker fra barneskolene i kommunen. 14. november er det EKOM-møte. Saker:  

1) Fordele 50 000,- på skolene.  

2) Sak 2) Fra Maura skole. De ønsker å lage gangfelt siden skoleveien ikke er 
trafikksikker. Eltonåsen hadde noe med bussen, elevene har ved flere anledninger 
måtte fortelle/forklare bussjåføren veien. Bussen starter før elevene har fått satt seg. 
Samme erfaring har Kringler-Slattum skole også.  

3) Sak 3) Lekser eller ikke lekser. Hvor man tenker seg at mindre lesker og forlenge 
skoledagen. Det kan være vanskelig å beregne tiden, spesielt for de yngste. Og mange 
elever har et tett program etter skoletid. På spørsmål om hva representantene synes om 
mindre lekser og lengre skoledag sa de at de ikke viste helt. Elevene blir jo sliten av 
lang skoledag og det kan være deilig å slippe med litt mindre lekser. Men det er 
fordeler og ulemper om dette. Werner forteller om ordning fra Sverige, hvor de har 
lengre skoledag og lengre sommerferie og Spania. I tillegg har de et varmt måltid på 
skolen.  
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4) Elevenes læringsplakat. Vurderer om det er behov for å endre på denne. Moden for 
oppdatering. Plakaten har vært gjeldende i tre år. I fjor gikk man rundt og hang opp 
disse i hvert klasserom. Gjelder barneskolene. Ungdomsskolene har en egen plakat. 
Elevrådet vil få i oppgave å se på ordensreglementet for skolen i tillegg, og se om det 
er behov for revidering. I forfjor var Kringler-Slattum heldig ved utdeling av midlene 
fra EKOM og fikk en større andel enn de andre skolene. På spørsmål om 
svømmetilbudet i kommunen forteller elevrepresentantene at de har startet opp med 
svømming igjen. Da hadde ikke 7. trinn hatt svømming siden 4./5. trinn.  

Sak 14/18   Nytt fra: Nytt skoleår, info fra rektor, info fra vaktmester, info fra 
FAU. 
Nytt skoleår, info fra rektor: 

Betydelig økning i elevtallet i år. 157 elever 1. – 7. trinn, fordelt på 1. trinn to klasser med 27 
elever totalt, 2. trinn 19 elever, 3. trinn 19 elever, 4. trinn 30 elever fordelt på to klasser, 5. 
trinn 22 elever, 6. trinn 19 elever og 7. trinn 21 elever. Det er 11 lærere + 4 assistenter, 1 
lærling + ledelsen som består av inspektør, merkantil ansatt og rektor. På Sfo er det 44 barn 
fordelt fra 1. – 4. trinn. På Sfo er det 3 ansatte + Sfo leder. Og vi har 83 elever som har rett på 
skyssordning.  

Vi har i dag lyst ut en 100% lærerstilling, da det etter GSI rapportering (Udir) viste seg at vi 
har en lærer for lite.  

Utfordringer i forhold til felles arrangementer i gymsalen. Vi må tenke nytt. Problematikken 
er tatt opp både i FAU og med lærerne. I disse dager gjennomfører 5. trinn nasjonale prøver i 
lesing, regning og engelsk. I år kommer vi til å gjennomføre elevundersøkelsen for 5. – 7. 
trinn, ikke bare for 7. trinn som det er obligatorisk for. 

Positiv tilbakemelding fra lærerne om å gjennomføre lærerundersøkelsen og det samme 
gjelder foreldreundersøkelsen. Ninnette arbeider med å få satt i gang foreldreundersøkelsen til 
Åpen kveld, slik at det kan være muligheter for å få hjelp/stille spørsmål/svare på 
undersøkelsen i forbindelse med arrangementet. Brukerundersøkelsene er en fin mulighet til å 
komme med tilbakemeldinger til skolen. Og et nyttig arbeidsverktøy for skolen og sfo. 

Gjennomført reflekskonkurranser i høst med fine premier. Egil som er vår trafikkansvarlig og 
som er kurset hos Trygg trafikk, fortsetter med å registrere bruk av refleks utover skoleåret. 

Det har blitt foretatt noen midlertidige løsninger i forhold til trafikkfarlig skolevei i høst. 

Vurdering for læring fortsetter sin gang og personalet fortsetter med skolering i MOOC 
(nettundervisning fra Høgskolen i Innlandet)..  

I august 2018 hadde skolen tilsyn fra arbeidstilsynet. Hensikten med tilsynet var blant annet å 
kontrollere hvordan virksomheten etterlever krav i gjeldende lovgivning relatert til 
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forebygging av vold og trusler om vold fra 3. part. Rapporten etter tilsynet  er rykende fersk 
og viser områder som må utbedres innen februar 2019. Ninnette har avtalt tid med 
verneombudet på skolen for videre utbedringer. 

Anmelde brannstiftelse av søppelkasse og dukkestua på skolen? Ninnette drøfter en 
anmeldelse med Eva som er skolesjef.  

Hvordan er det med vaktmester? Ninnette sjekker opp status. 

15/18   Økonomi. 

September 2018:  Forbruk hittil: 73,9 % 

Lønn = 76,4%  Andre driftsutgifter = 76%   Driftsinntekter = 86,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet viser et overforbruk på lønn. Ninnette har vært i samtale med skolesjef vedrørende 
resultatet og har rapportert på at det er en betydelig økning av elever dette skoleåret. Noe som 
har ført til at vi har et merforbruk i forhold til innkjøp av innredning og læremateriell. Når det 
gjelder merforbruk av lønn, venter vi noen inntekter og i tillegg er Kringler-Slattum en sårbar 
enhet på grunn av at den er så «liten». Vi må raskt sette inn vikar når det er fravær- Dette 
gjelder både SFO og skole.  

 Konto (T)    Regnskap  Avvik i kr  Justert budsjett 
      hittil i år     Totalt i år 
____________________________________________________________________________________ 
KRINGLER-SLATTUM SKOLE   8 629 49,-1  -410 070,-  11 301 000,- 

OG SFO LØNN  

KRINGLER-SLATTUM SKOLE  1 511 389,-    60 861,-     1 988 000,- 

OG SFO ANDRE DRIFTSUT. 

KRINGLER-SLATTUM SKOLE           - 2 165 666,-  288 416,-  -2 503 000,-  

OG SFO DRIFTSINNTEKTER    

SUM    

      7 975 214,-  - 60 793,-  10 786 000 
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16/18   Møteplan for året. 

Tirsdag 8. januar kl. 18.30-21.00 

Mandag 25. mars kl. 18.30-21.00: Fellesmøte i kommunen  

Tirsdag 9. april kl. 18.30-21.00 

Tirsdag 21. mai kl. 18.30-21.00 

17/18   Eventuelt. 

Flere av eventuelt sakene kom man inn på under andre saker. 
 

 

 

 

 

 

Referent: Ninnette Skaftnes 

  rektor 

 

 

 

 

  


