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SAKSLISTE 

Nr Sak  

19/01 Godkjenning av protokoll fra sist møte 20.11.2018, og innkalling til møtet 22.1.2019 

19/02 Informasjon fra rektor m/ oppfølging fra sist møte: 

-  Elevrådet ønsker at det blir flere sitteplasser i 10. trinns avdelingen. 

- Bruk av mindre papp ifm. servering. 

- Pant på flasker og ol. 

19/03 Årshjul 

19/04 Saker fra elevråd 

19/05 Saker fra FAU 

19/06 Ordensreglement. I forbindelse med innføring av pc 1:1 har skolen føyd til noen punkter. Det må 

også klargjøres punkter i forhold til mobil i skoletida, se vedlegg. 

19/07 Foreløpig resultater fra elevundersøkelsen 

19/08 Budsjett 2018 

19/09 Økonomi 

19/10 Eventuelt 

 

Nr Protokoll 

19/01 Driftsstyret godkjente referat fra møte 20.11.18 og innkallingen til møtet 22.1.2019 

19/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevrådet ønsker seg flere sitteplasser i 10. trinns fløya. Elevrådet mottok penger fra 

sist EKOM til dette. Elevråd og rektor har vært på befaring for å se på mulighetene og 

er enige. Vi avventer tilbakemelding fra vaktmester i forhold til plassering og hensyn 

som må tas i forhold til brannsikkerhet. 

- Skolen har hatt møte med Ørik i forhold til kantinedrift og ønsker som er kommet fra 

elevrådet. Skolen kommer til å opprettholde salg av mest mulig sukkerfrie produkter og 

grove brødprodukter.  

o Ørik og skole er enige at det greit med «litt ekstra» på enkelte fredager. 

o Salg av enkel frokost er prøvd ut vår 2018. Det ble lite brukt av elevene og vi 

avventer med å prøve ut dette på nytt. 

o Kantina ønsker å øke utvalg av forskjellig typer panini, og grove typer av 

nudler. 

o Kantina roser elever for orden og oppførsel i forbindelse med handling. 

o Det sjekkes ut i forhold til innsamlingsbokser av flasker. 

- PC 1:1: Alle elever har nå sin egen pc. Det trengs fortsatt mye arbeid for å få til god 

utnyttelse av pc for lærere og elever. Skolen fokuserer på klasseledelse og at elever må 

læres opp til god håndtering pc`en. Skolen har opplevd noe utfordring i forhold til 

programvare og har hatt noen tilfeller av røff bruk slik at skjerm eller tastatur har blitt 

ødelagt og negativ bruk av chattekanaler. Lærere gir tilbakemelding om at det er 

positivt og tidsbesparende at alle har egen pc. Elevene trekker fram fordelene med å 

kunne samarbeide om oppgaver via chattekanaler. 



19/03 Tidspunkt Foreløpige saker 

29. jan 2019 - Resultater fra elevundersøkelsen 

- Årsbudsjett/ økonomi 

- Årshjul 

19. mars 2019 - skolemiljø 

- Økonomi 

- Årshjul 

- Valg av nye representanter til FAU og Driftsstyre 

28. mai 2019 - Årsmelding 

- Økonomi 

- Medarbeiderundersøkelsen 
 

Driftsstyre følger oppsatt plan. 

 

19/04 Elevrådet hadde ingen nye saker til møtet.  

 

19/05 - Gjennomføring av skoleball for 9. og 10. var vellykket.  

- Fau har nytt møte 4. februar. 

 

19/06 I forbindelse med innføring av PC 1:1 har skolen og driftsstyre lagt til punkt D i skolens 

ordensreglement: 

 
D Bruk av skolens datautstyr og digitale læringsplattformer (IKT-ressurser)  

Skolens IKT-ressurser skal primært brukes til skolerelatert arbeid. Bruk som opptar stor 
båndbredde eller krever uforholdsmessig mye diskplass, er ikke tillatt.  
 
• IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre 

på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk 
lov.  

• Det er ikke tillatt å opprette nettverkstjenester ved bruk av skolens nettverk uten 
særskilt tillatelse. Det er videre heller ikke tillatt å etablere annen elektronisk 
kommunikasjon innenfor skolens nettverk.  

• Passord er personlig og må holdes hemmelig. Ved mistanke eller viten om at andre 
har fått kjennskap til passordet, skal eleven forandre passord umiddelbart. Det er 
ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å 
tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet. 

• Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering 
av passord fra elevens side.  

• Det er ikke tillatt å installere eller lagre programvare på skolens datamaskiner uten 
tillatelse fra skolen, herunder pornografisk - og/eller voldelig materiale.  

 

Det er kommet innspill til skolen om at ordensreglementet trenger en tydeliggjøring av 

mobilbruk i skoletiden. Tidligere har ordlyden vært:  

• C Som elev har du ikke lov til: å bruke mobiltelefon i skoletimene uten at dette er 
godkjent av lærer 

 
Driftsstyre vedtar at følgende punkt skal inn i skolens ordensreglement: 
 
 



B   Som elev plikter du: 
• Å levere mobilen, slik at den kan låses inn i skap 1. time. Du får den tilbake ved 

skoledagens slutt. 

 

19/07 Rektor informerte om at etterarbeid etter elevundersøkelsen har startet. Foreløpige resultater 

viser en signifikant forbedring fra forrige skoleår på flere punkter. Dette er foreløpige 

resultater for alle elever på skolen. Dette er nytt, tidligere er undersøkelsen gjennomført bare 

for 10.trinn. 

 

 
19/08 Rektor gjennomgikk regnskap for 2018 

 

Konto Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik %- vis 
forbruk 

Lønn 44 160 351 44 316 000 155 648 99,65 

Utgifter 49 063 290 49 118 000 54 701 98,89 

Inntekter 4 094 751 3 154 000 940 751 129,83 

SUM 48 050 276 48 945 000 894 723 98,17 

 

Underforbruk på kr. 894 723 skyldes: 

- Variabel skyss 

- Vakante stillinger (underbemanning) 

- Statlige overføringer lærernorm (uke 3) 

- Sykerefusjoner 

(underforbruk 2% - merforbruk 0,3%) 

 

- Sykefravær 2018: NUS = 4,58%, Nannestad kommune = 8,27% 

 
Styret gir ros til rektor og resten av de ansatte, for innsats som tydelig har gitt resultater.  

 

19/09 Ingen punkter under eventuelt. 

Indikator og 

nøkkeltall 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

Læringskultur 3,6 3,7 3,5 3,5 3,8 

Elevdemokrati og 

medvirkning 

3,1 3,2 3,0 3,0 3,5 

Faglig utfordring 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1 

Felles regler 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 

Trivsel 4,2 4,2 4,1 3,9 4,3 

Mestring 3,9 4,0 3,8 3,8 4 

Utdanning og 

yrkesveiledning 

3,9 3,8 4,0 3,6 3,7 

Støtte fra lærerne 4,0 4,1 3,9 3,8 4,2 

Motivasjon 3,6 3,6 3,4 3,4 3,6 

Vurdering for læring 3,0 3,3 3,2 3,1 3,5 

Støtte hjemmefra 3,8 4,0 3,9 3,9 4,1 
 



 

 Neste møte 19.3 2019 klokken 18.00 

 

Nr Til oppfølging  Ansvarlig Tid 

 

 

 

- Hyppighet av passordskifter for elevene 

- Sitteplasser i 10. trinns fløya 

- Innsamlingsbokser for flasker sjekkes ut 

Rektor  

 

        

 


