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SAKSLISTE 

Saksnr Innhold Arkivsaksnr 

 SAKER  

18/38 Godkjenning av protokoll fra sist møte 12.6.18, og 
innkalling til møtet 18.10 

 

18/39 Presentasjon av driftsstyrets medlemmer.  

18/40 Valg av leder og nestleder.  

18/41 Driftsstyrets regler/ årshjul.  

18/42 
18/43 
18/44 
18/45 
18/46 

Informasjon fra rektor. 
Saker fra elevråd. 
Saker fra FAU. 
Økonomi 
Eventuelt 
 

 

 

Nr Protokoll 
 

18/38 
 

Godkjent, men innkalling bør komme tidligere. 
 
18/39 

Driftsstyre medlemmene presenterte seg  

 
18/40 

Leder av driftsstyret  ved Nannestad ungdomsskole er Espen Andre Røsten Haukeland og 
nestleder er bjørn Erik Hermansen. 

18/41 Driftsstyret hadde gjennomgang av regelverk på fellessamling mandag 15.10.18 og gikk derfor 
raskt igjennom regelverket. 
 
Årshjul: 
Alle møter starter kl. 18.00 
Tidspunkt Foreløpige saker 
20. nov 2018  - Budsjettbehandling 

- Oppfølging av Nasjonale prøver 
- Årshjul 
- Økonomi 

29. jan 2019 - Resultater fra elevundersøkelsen 
- Årsbudsjett/ økonomi 
- Årshjul 

19. mars 2019 - skolemiljø 
- Økonomi 
- Årshjul 

28. mai 2019 - Årsmelding 
- Økonomi 
- Medarbeiderundersøkelsen 

 
 
 



18/42 Informasjon fra rektor: 
• Det er 533 elever på Nannestad ungdomsskole pr. 18.10.2018 
• Det er 70 ansatte 
• Skolen har gjennom høsten hatt utlysninger av 2 ledige stillinger – en er tilsatt.  
• Skolen har lyst ut etter avdelingsleder med rådgiverfunksjon. 
• Kommunen har åpnet opp for meldeknapp i forhold til skolemiljø og skolen har 

informert om dette på alle foreldremøter.  
• Skolen jobber videre med vurdering for læring som prinsipp for all læring på skolen. 
• I løpet av høsten vil alle elever ved skolen få bruke hver sin pc. Det er et omfattende 

arbeid i gang med å utvikle en god plattform som gjør at lærere kan samhandle digitalt 
med elevene. Skolen jobber i nært samarbeid med DGI, Microsoft og Atea. 

 
Bygg:  
- Ventilasjonsanlegget er nå automatisert på hele skolen og ble innregulert i løpet av 

høstferien. Dette har vært en lang og vanskelig prosess, og vi håper nå at 
luftkvaliteten blir god over tid, slik at vi slipper sykdom. 

- Juni 2018 foretok skolen en ROS- analyse av rom i forhold til lyd og lys. 
Driftsstyret synes det er kritikkverdig at dette ikke er i orden. Kommunen har gitt 
tilbakemelding om at lyd og lys problematikken er i prosess. 

 
18/43 - Elevrådsstyret har vært på to dagers samling på Utøya hvor de jobbet med temaet 

«Hatprat». Dette opplegget har elevrådet gjennomgått i alle klasser etter at de kom 
tilbake.  

- Saker fra elevråd til EKOM 14. nov: 
- Fordeling av kr. 50 000, elevrådet ønsker seg flere sitteplasser i fellesarealer. 
- Elevrådet planlegger gjennomføring av skoleball. 
-  

18/44 - Fau ønsker å sette i gang en «kjolebyttedag/ dressbyttedag» for elever i forkant av 
juleballet. 

- Fau og driftsstyret ved skolen er bekymret for sikkerheten til elever med 
skoleskyss. Elever gir tilbakemelding om overfylte busser, at busser med ledige 
plasser kjører forbi og at de må ta busser senere som er helt fulle. Det er gitt 
tilbakemeldinger til Ruter om problematikken, men de mener at elevene må fordele 
seg på de ulike bussene. Dette mener Fau og driftsstyret er en uholdbar 
tilbakemelding, da elever opplever at bussene kjører forbi. Dette må tas opp med 
Ruter, og de kan ikke legge ansvaret over på elevene. Det må også nevnes at skolen 
har flyttet skolestart 5minutter fra skolestart høst 2018, for å imøtekomme Ruters 
behov. 

- Leder av Fau sender mail til merkantil slik at listene for representanter i Fau blir 
oppdatert på skolens hjemmeside. 

18/45 Økonomi for september 2018: Skolen ligger høyt på lønn 
Årsak: 
- Lærere som er i utdanning trenger vikar. Utgiftene til dette refunderes i desember. 
- To personer er ansatt for å følge elever med spesielle behov. Lønn for disse refunderes i  
    i desember. Se vedlegg 1 
Skolen følger budsjett og kommer til å ligge innenfor rammen. 
Sykefraværsprosenten pr. utgangen av september er 4,72 %.  

18/46 Eventuelt: 
Informasjon fra rektor om skolens resultater etter Nasjonale prøver. De endelige resultatene 



med sammenligninger kommer i slutten av oktober. Foreløpige resultater se vedlegg 2. 
Skolen jobber nå med analyse av resultatene og for tiltak for å hjelpe elever spesielt på nivå 1 
og 2. Mer info om nasjonale prøver blir gitt i møte 20. nov. 

  
 

Nr Til oppfølging  Ansvarlig Tid 
 

18/44 
 

Sak fra Fau om elevers sikkerhet i forhold til skoleskyss   

 
 
Vedlegg 1 
 

 
 
 
 
 



Vedlegg 2. 
 
 

 
 
 

Prøve/år

Lesing 8.trinn 3 3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 3 3,1 48 50 47 50 48 50 48,2 50 47,8

Lesing 9.trinn x x 3,2 3,5 3,2 3,4 3,4 3,5 3,2 3,4 53 54 51 53 52 54 52,1 54 52,61

Regning 8.trinn 3,1 3,1 3 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1 48 50 49 50 48 50 48,5 50 47,7

Regning 9.trinn x x 3 3,4 3,1 3,4 3,5 3,4 3,2 3,4 54 53 52 54 51 54 52,8 54 52,44

Engelsk 8.trinn 3 3 2,8 3 2,8 3 2,9 3 3 3 49 50 49 50 49 50 48,9 50 49

20182015 2016 2017

Nannestad ungdomsskole resultater Nasjonale prøver 2009-2018 (Nus-Nasjonalt)

2009 2010 2011 2012 2013 2014


