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Referat 

Driftsstyremøte 

 

Tid: onsdag 13.mars 2019 kl.1730-1900 

Sted: Granstangen skole 

1. Medlemmer      

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Petter Kjendlie MDRIFT EKSTERN Ja 

Olav Mellum MDRIFT EKSTERN  

Per Opsahl MDRIFT EKSTERN  

Anne Karima Nordengen MDRIFT EKSTERN  

Winta Segaye MDRIFT ELEVRÅDSLEDER Ja 

Mohamed Benali MDRIFT FORESATT OG LEDER Ja 

Kubra Ifzal MDRIFT FORESATT  

Anita Patel MDRIFT TILS  

Craig Deacon MDRIFT TILS Ja 

Christine Jensen MDRIFT TILS V Ja 

Karl Per Olsen VDRIFT EKSTA  

Ingelin Kristin Nord VDRIFT EKST  

Saiqa Tabassum VDRIFT FOR  

Halit Karaboga  VDRIFT FOR  

 

SAKSLISTE  

SAK NR 08/2019 Godkjenning av referat 16.01.19 

 

SAK NR 09/2019  Godkjenning av innkalling 13.03.19 

 

SAK NR 10/2019  Samarbeid med FAU 

     

SAK NR 11/2019 Økonomi: årsregnskap og fullstendighetserklæring 

 

SAK NR 12/2019  SMU-saker og status Granstangen 

   

SAK NR 13/2019 Saker fra elevråd 

 

SAK NR 14/2019  Eventuelt  
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Sak nr. 08/19 Godkjenning av referat 16.01.19 

Referat fra 16.01-19 godkjent 

 

Sak nr.09/19 Godkjenning av innkalling 13.03.19 

Innkalling til 13.03-19 godkjent 

 

Sak nr.10/19 Samarbeid med FAU 

Referat fra møtet 26.02.19 er vedlagt. DS ønsker å høre mer utfyllende om punktet vedrørende 

9.trinn. Rektor, kontaktlærer på 9. og miljøteamleder melder alle om bedre forhold etter ekstra 

tiltak er satt inn. Disse går på økt lærertetthet, økt lederstøtte og bedre kontakt skole-hjem. 

Ellers godt samarbeid med engasjert FAU med måntlige møter og planlegging av sommerfest 

som neste begivenhet. Skolens ledelse rullerer litt på hvem som tar møtene, slik at FAU blir 

godt kjent med de ulike personene. Rektor stiller på 80% av møtene.  

 

 

Sak nr.11/19 Økonomi: årsregnskap og fullstendighetserklæring 

Fullstendighetserklæring gjennomgås av rektor og underskrives. Årsregnskap 2018 og plan for 

mindreforbruk godkjennes enstemmig slik det er lagt frem. Ønske om at det fremlegges mer 

spesifikke tilbud på kostander tilknyttet mindreforbruk fra 2018. Gjøres til neste DS-møte. 

Planen på forbruk er gjort på bakgrunn av innmeldte behov fra lærere, samt den langsiktige 

planen om innkjøp av iPad på alle trinn vedtatt i DS i 2017.  

 

Miljøteamleder legger frem SMU-saker. Ingen nye saker etter ny termin påbegynt 15. januar 

2019. Noen enkeltsaker, men som løser seg fort og ikke faller innenfor rammene til 

aktivitetsplaner iht. §9a-3. Jobbes systematisk med skole, klasse og elevmiljøet. Representant 

for ansatte rapporterer om treffsikre tiltak på trinn for å arbeide med elevmiljøet. Rektor melder 

om nedgang om fravær på skolen etter tiltak. Kjendlie melder om tiltak iverksatt på Haugen 

skole i forbindelse med dataspill. Rektor ønsker å kontakte skole for å høre hva de har gjort.  

 

Sak nr. 13/19 Saker fra elevråd 

Elevrådet skal ha nytt møte fredag 15.03-19, og har regelmessig oppe saker i klassene sine. 

Elevrådsleder godt fornøyd med ballet, noe som bekreftes av miljøteamleder og kontaktlærer 

på 9.trinn. God mat og mye hygge, og viktige bidrag fra FAU som tilsynsvakter og 

medhjelpere. Ellers har "Jobbsmak"-prosjektet gitt positive effekter i elevmiljøet, og DS-styret 

ønsker at det legges frem en konkret plan på kostander og mulighet for gjentakelse til 

sommeren.  

 

 

Prosjekt "Jobbsmak" nevnes av DS-leder her som noe elever har fremsnakket også utenfor 

skolen.  

 

 

Mats Thyli         Mohamed Benali 

Sekretær     Driftstyreleder 

 
 

Sak nr. 12/19 SMU-saker og status Granstangen 

Sak nr. 14/19 Eventuelt 


