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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), Arnoldas Leonavicius (elevrådet) 

Møtereferat Driftstyremøte Kringler-Slattum skole 08.01.19 

 

Møtetid: 08.01.19 kl. 18:30 – 20:30 

Sted: Kringler-Slattum skole 

Tilstede:  Terje Engebretsen, Cato Haakenstadbråten, Werner Arntsen, Even Seberg, 

Malin Stolt, Mathilde Langmo, Arnoldas Leonavicius og Ninnette Skaftnes 

Forfall: Ingrid K. Jensen og Kari Ramstad 

 

Sak 1/19  Godkjenning av møteinnkalling og referat fra 30.10.18 

Godkjent. 

 

Sak 2/19   Informasjon fra elevrådet. 

Elevrådet ved Mathilde og Arnoldas informerte fra elevrådet og EKOM. Det ble bestemt i 

EKOM at midlene på kr. 50 000,- skulle fordeles likt mellom skolene. Elevrådet hadde tenkt å 

kanskje benytte midlene til ny dukkestue, men det informerte rektor om at vi skulle se på om 

vi kan løse på en annen måte. Det har vært en debatt i EKOM om lekser i skolen og 

tilbakemelding fra Kringler-Slattum skole var, at det ikke var noe spesielt ønske om å fjerne 

lekser og forlenge skoledagen. Elevenes læringsplakat er tatt opp til vurdering og det er 

foretatt noen enkle justeringer. Og ellers så var man godt fornøyd med den slik den var. 

Elevrådet har også sendt en e-post til Statens vegvesen med bilde av situasjonen når snøen 

kom og en buss og personbil kjørte av veien (Austaddalsvegen). Elevrådet har fått svar på e-

posten fra Statens vegvesen som følger: E-posten er videresendt til de som har ansvaret for 

brøyting og det kan se ut for at bussen hadde kjørt for langt ut på kanten, slik at hjulet havnet 

utenfor veien. Det er trangt i veien etter at rekkverket kom på plass, men at det var den eneste 
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akutte løsningen for å skille myke trafikanter og biler. Så selv om det er trangt er det bedre 

enn slik det var. 

Videre informerte elevrådsrepresentantene om «mobbekassa» og hvordan den fungerte. Her 

kan elevene legge i lapper og Anne-Lise åpner kassa og sørger for at det enten kommer til en 

lærer eller ledelsen ved skolen, som følger opp videre. 

Sak 3/19  Informasjon fra rektor, vaktmester og FAU. 

Skjem for deltakelse på møter ble sendt rundt i forhold til utbetaling av honorarer for møter. 

Det ble stil spørsmål om det i det hele tatt hadde vært noen utbetalinger av honorarer i forrige 

skoleår. Werner og Ninnette sjekker opp.  

Rektor starter med å informere om en «spesiell» høst. Hvor det har vært spesielt stor 

påkjenning på 2. trinn. Skolen mistet dessverre både en far og en elev på dette trinnet høsten 

2018. Og det var en naturlig beslutning for både FAU og skolen å flytte på aktiviteter til etter 

jul.  

Rektor informerte videre om dukkestua etter at den ble påtent. Forholdet er anmeldt av 

Rådmannen i kommunen, med en redegjørelse av forholdet skrevet av rektor. Dukkestua skal 

rives og Ninnette har vært i dialog med skolesjefen om å sette opp en ny dukkestue. Even har 

sendt et navn på kontaktperson fra Skedsmo videregående, som kan ha muligheter for å sette 

opp en ny. Og da kun med kostnader av materialer. Even har i tillegg forhørt seg med 

kontaktpersonen at dette kan være mulig. Ninnette kontakter vedkommende når hun vet noe 

mer om dato for rivning. Thomas (vaktmester) er satt på oppdraget med å få fjernet dukkestua.   

Kringler-Slattum skole fikk ekstra bevilgninger på budsjettet i fjor til å kunne anskaffe 

projektor og lerret i gymsalen. Det er bestilt både projektor med lerret og tilhørende utstyr til 

gymsalen. I tillegg er det bestilt ny digital tavle på hjul til personalrommet, som kan benyttes 

som både informasjonstavle og til møtevirksomhet. Det er ikke datofestet når dette utstyret vil 

bli levert og montert.  

Det er søkt om utsettelse på å svare på tilsynet fra Arbeidstilsynet, på bakgrunn av at ny avtale 

med bedriftshelsetjenesten i kommunen ikke var avklart. Ny frist for å lukke avvikene i 

tilsynet er 1. mars og arbeidet er godt i gang, både i personalgruppa (skole/SFO) og med 

verneombudet involvert.  

Etter rapporteringen i GSI (rapportering til Udir) i høst, viste det seg at skolen hadde behov 

for en ny lærer til i 100 % stilling. Midt i skoleåret har det vist seg at dette ikke skulle være 

noen enkel oppgave. Stillingen er pr. i dag dekket opp av vikarer og stillingen vil bli lyst ut på 

nytt igjen. 

Det har i høst blitt avholdt et ekstraordinært foreldremøte på 1. trinn, hvor også SFO-leder var 

representert. Tema på foreldremøtet var uakseptabel språkbruk og atferd. Og det ble vist til 
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tiltak som skolen har iverksatt for å endre på dette og med ønske om å arbeide i fellesskap 

med foresatte.  

Siden forrige møte har det kommet på plass en midlertidig gangvei på Austaddalsvegen for å 

skille myke trafikanter fra bilister. Egil som er trafikkansvarlig ved Kringler-Slattum skole har 

etter nyttår forsøkt å rekruttere flere trafikkvakter, da vi fortsatt har en utfordring med 

uoversiktlige overganger. Det har meldt seg noen få og vi fortsetter med å prøve og rekerutere, 

slik at vi kan få på plass flere vakter i overganger. 

 

Sak 4/19   Resultater fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver. 
 

Rektor presenterte resultatene fra både elevundersøkelsen og nasjonale prøver på 5. trinn.  

 

Elevundersøkelsen har blitt gjennomført på både 5., 6. og 7. trinn i år. Det er for at man i 

fremtiden kan ha noen resultater å sammenligne, og ikke kun fra en klasse som er 

avgangsklasse. Slik som tidligere når kun 7. trinn deltok (elevundersøkelsen er i 

utgangspunktet kun obligatorisk å gjennomføre med elever på 7. trinn). I fremtiden kan man 

nå følge resultatene fra 5. trinn til og med 7. trinn og eventuelt se på endringer. Høyeste skår 

på elevundersøkelsen er 5. Og for Kringler-Slattum må man kunne si at det er relativt hyggelig 

tall å lese i undersøkelsen. Undersøkelsen kan dessverre ikke publiseres i sin helhet, da 

elevtallet på hvert trinn er så lavt og kan være avslørende. I personalgruppen er selvfølgelig 

resultatene arbeidet med på et mer detaljert nivå. 
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Resultatene på nasjonale prøver viser at det står bra til på Kringler-Slattum skole, spesielt i 

engelsk. Men, selvfølgelig noe å jobbe videre med i forhold til å opprettholde og forbedre 

resultater. På oppdrag fra skolesjef Eva skal vi spesielt se på det arbeidet vi har gjort med 

elevene fra 1. trinn i engelsk. Siden vi har så gode resultater (ingen i mestringsnivå 1, som er 

lavest). Videre må vi også se på hva vi kan gjøre for å få færre elever i mestringsnivå 1 i 

regning og flere i mestringsnivå 3. Resultatene og oppfølging av resultater arbeides med i 

personalgruppa. 
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Engelsk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhet: Kringler-Slattum 
skole           

Kringler-Slattum skole, 
Grunnskole, Nasjonale 
prøver 5. trinn, 
Offentlig, Trinn 5, 
Begge kjønn           

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Engelsk 44 51 47 52 56 

Lesing 49 51 48 50 52 

Regning 47 48 46 53 50 
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Lesing 
 

 
 
 
 
 
 
Regning 
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Sak 5/19  Økonomi. 

Rektor orienterte om økonomien pr. dags dato. Regnskapsåret er ikke avsluttet ennå, men de 

foreløpige tallene viser følger : 

Kringler-Slattum skole: 

Konto: Regnskap hittil 
i år: 

Justert budsjett 
hittil i år: 

Avvik i kr:  

Kringler-
Slattum skole 

    

Utgifter lønn 

inkl. sosiale 

utgifter 

10 570 744,11 10 621 000,00 50 255,89  

Sum utgifter 11 735 992,55 11 795 000,00 59 007,45  

Sum inntekter -1 793 413,00 -1 788 000,00 5 413,00  

Sum inntekter -110 543,00 -89 000,00 21 543,00  

Kringler-
Slattum SFO 

    

Utgifter lønn 

inkl. sosiale 

utgifter 

1 535 294,67 1 501 000,00 -34 294,67  

Sum utgifter 1 659 681,53 1 642 000,00 -17 681,53  

Sum inntekter -1 288 454,00 -1514 000,00 -225 546,00  

 

Det foreløpige regnskapet for skole og SFO viser at SFO har et negativt resultat både på 

inntekter og utgifter hittil i fjoråret. Og regnskapet viser at deler av negativt resultat kan 

dekkes opp med positive midler fra skolen. Det kan se ut for at vedtatt budsjett for 2018 på 

SFO har budsjettert med for høye inntekter (foreldrebetalinger) enn det som er realistisk for 

Kringler-Slattum SFO. Rektor følger opp i forhold til neste års budsjett. 
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Sak 6/19  Eventuelt. 

Leder i FAU, Werner Arntsen informerte om at FAU har finansiert ballbingen med  

kr. 104 00-. FAU har nå i dag igjen ca. kr. 50 000,-. 

Videre har FAU snakket om å se på muligheten for en terrengsykkelbane på skolen. Man ser 

på om dette er prosjekter som kommunen kan bidra med midler til. Merking av uteplassen er 

også et arbeid som FAU jobber med.  

 

 

 

Dato for neste møte:  Mandag 25. mars kl. 18.30-21.00 

 

 

 

 

 

 

Referent: Ninnette Skaftnes 

  rektor 

 

 

 

 

  


