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ÅRSMELDING 2018 – 2019 FRA DRIFTSSTYRET VED 
NANNESTAD UNGDOMSSKOLE 
 
Frist: 14. juni 2019 

 
Gjennomførte møter, dato: 
 18.10, 20.11, 29.01, 19.3, 28.5. Det er gjennomført to driftstyresamlinger. 
 

 
Driftsstyrets viktigste saker dette skoleåret, ref. årshjul: 
- Budsjettbehandling 
- Årsbudsjett/ økonomi 
- Årshjul 
- skolemiljøsaker: Elevundersøkelsen, Ung data undersøkelsen, nasjonale prøver 
- Økonomi 
- Medarbeiderundersøkelsen 
- Årsmelding 
 

 
Hvordan har driftsstyret bidratt til mer og bedre læring jf. «Strategiplan for MER OG 
BEDRE LÆRING 2018 – 2021»: 
 

- Gjennomgang og bruk av plansjen «Skole-hjem-samarbeid for mer og bedre 
læring»: Temaet har vært diskutert i møtene på skolen og på fellessamlinger for 
driftsstyrene. Driftsstyret har vært spørrende og skapt diskusjoner på møtene. 

 
 
 

- Drøfting av resultater og tiltak etter nasjonale prøver: Driftsstyre er blitt orientert om 
resultatene og hvordan det er blitt jobbet med resultater i etterkant. 
 

 
 
 

- Drøfting av resultater og tiltak etter Elevundersøkelsen: Driftsstyre er blitt orientert 
om resultatene og hvordan det er blitt jobbet i etterkant. 
 

 
 

- Annet: Driftsstyre har uttalt seg i forhold til budsjett og økonomi.  
Medlemmene involverer seg i elevenes ønsker, og i det daglige arbeidet på 
skolen. Driftsstyre har siden åpning av skolen ønsket å være delaktige i 
evalueringen av byggeprosessen, men ikke fått være med på dette.  
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Hva blir driftsstyrets viktigste oppgaver neste skoleår? 
Fortsatt være en positiv samarbeidspartner og et organ som har fugleperspektiv på 
skolen. 
Driftsstyret ønsker å melde i fra om bekymring rundt ressursene på skolen. Skolen er 
tidligere vært styrket med 5 lærerstillinger. For å oppfylle lærernormen er disse stillingene 
nå forsvunnet, dette fratar skolens mulighet til fleksibilitet. Driftsstyret ønsker å se på 
mulighetene for å gi praktiske tilbud til elevene som kan være et substitutt for tidligere 
Hegli gård og NUSKOS. Driftsstyret ønsker at skolen igjen innfører ordning med 
leksehjelp. 

Dato:14.6.19 
 
Espen Andre R Haukeland    Alf-Henning Moland 
Leder i driftsstyret      Rektor 


