
Referat 09.06.2 

 

Tid: Onsdag 09.juni 2021 kl.1730-1900 

Sted: Digitalt. Innkalling sendes til din oppgitte e-post i teamskalenderen  

1. Faste medlemmer     

NAVN ROLLE MEDL. KAT  

Petter Kjendlie medlem Politiker, FRP Ja 

Anne Karima Nordengen medlem Politiker, AP Ja 

Arne Håskjold Krumsvik medlem Politiker, Høyre Ja 

Khadija Raja medlem Elevrådsleder Ja 

Mohamed Benali medlem Foresatt Ja 

Hilde Teigen Andås medlem Foresatt Ja 

Aleksander Noren medlem Ansatt Ja 

Linn Katrin Kragset medlem Ansatt Nei 

Michael Aas Sekretær Skolens ledelse Ja 

 

2. Varamedlemmer  

Navn Rolle Medl. kat  

Olav Kyrre Fjermerås Vara Politiker, FRP  

Arne Larsen Vara Politiker, AP  

Ingelin Kristin Nord Vara Politiker, Høyre  

Miruthola Kunganesan Vara Elev  

Iris Merethe Qamar vara Foresatt  

May Wenche Dahle vara Ansatt Ja 

Ingrid Wold vara Ansatt  

 
 

 

SAK NR 15/2021 Godkjenning av referat  

Utfyllende: Referat 17.03.21 

Referat godkjent 

Kommentar: Arne Krumsvik var til stede 17.03.21, men står ikke protokollført – dette rettes opp.  

 

 

SAK NR 16/2021  Godkjenning av innkalling  

Utfyllende: Innkalling DS-møte 09.06.21 

Innkalling godkjent 

 

SAK NR 17/2021 Sammensetting av skoles ledelse 

Utfyllende: Fungerende rektor redegjør for endringer i skolens ledergruppe. Det har vært og er stabilitet i 

ledergruppa over tid, og det er naturlig med utskiftninger i en organisasjon med mange unge ansatte. Skifte av 

rektor har per dags dato ikke skapt intern uro, noe også representanter for ansatte bekrefter.  

 

SAK NR 18/2021 Økonomi 

Utfyllende: Tertialrapport 

Fungerende rektor redegjør for tertialrapporten, og bruk av midler som forventes kompensert knyttet til 

koronapandemien.  



 

 

SAK NR 19/2021  Avslutning av inneværende skoleår 

Utfyllende: Fungere rektor redegjør for vurdering tatt knyttet til faglig og sosial avslutning av skoleåret, med 

hovedvekt på 10.trinn i lys av skiftende retningslinjer knyttet til smittevern og faglig avlysning av eksamen. Det 

trekkes frem at kommunikasjonen har fungert godt mellom skolen, FAU-leder, leder av driftsstyret og 

elevrådsrepresentant.  

 

 

 

SAK NR 20/2021 Avtale med UIS 

Utfyllende: Avtale med UIS inngått i henhold til Strategisk plan 2021-2024 

Fungerende rektor redegjør kort for avtalen og viser til vedtak i driftsstyret 18.01.21. 

 

 

 

SAK NR 21/2021 Saker fra elevråd 

Elevrådsleder har ingen konkrete saker, men opplever at skolemiljøet er bra etter gjenåpningen. Elevene hadde et 

sterkt ønske om turer og det jobbes det godt med.  

 

 

 

SAK NR 22/2021 Eventuelt 

 

Innstilling av ny rektor: 

Driftsstyreleder redegjør for prosess knyttet til ny rektor.  

Driftsstyreleder mener at ny kandidat er engasjert og motivert, og fremstår som en meget god kandidat til  

jobben. Et samlet driftsstyret stiller seg bak innstillingen.  

 

 

SMU-møte  

Fungerende rektor, representanter fra foreldre og ansatte, samt elevrådsleder diskuterer hvordan Granstangen 

best kan møte nytt skoleår i lys av skoleåret 2020/21 som har vært et "annerledesår" med koronapandemien. 

Temaer som blir diskutert er psykisk helse, tilpasning av undervisning og klassemiljøer og trivsel.  

 

 

Neste møte: 22.09.21 

 


