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Referat 

Tid: Driftsstyremøte mandag 7.mars kl.1730-1930 

Sted: Granstangen skole 

1. Medlemmer      

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Jan Erik Eliassen MDRIFT Ekstern  X 

Laila Kongerød MDRIFT EksternA X 

Per Opsahl MDRIFT Ekstern X 

Ozair Hashimi MDRIFT Elev X 

Bisan Salameh MDRIFT Elev X 

Mohamed Benali MDRIFT Foresatt Fraværende 

Kelly Hunter MDRIFT Foresatt X 

Anita Patel MDRIFT TILS X 

Craig Deacon MDRIFT TILS X 

    

Karl Per Olsen VDRIFT EKSTA 1. vara 

Olav Mellum VDRIFT EKST 3. vara 

Ingelin Kristin Nord VDRIFT EKST 2. vara 

Kerem Koca VDRIFT ELEV vara 

Carmela Bagasani VDRIFT ELEV vara 

1.1.1 SAKSLISTE  

Sak nr. 11/16 Godkjenning av referat 19.1.2016 

1.1.2 Vedtak : Referat godkjent 

Sak nr.12/16 Godkjenning av innkalling 7.3.2016 

1.1.3 Vedtak : Innkalling godkjent 

Sak nr.13/16 Økonomi  

1.1.4 Vedtak: Månedsrapport gjennomgått. Driftsstyret stiller spørsmålstegn på hvorfo 110 

arten må gå i minus frem til skolens inntekter er kommet inn. Rektor redegjør for at dette er 

vanlig praksis i UDE og at månedsrapport skal gi driftsstyret det innblikket som er nødvendig. 

Driftsstyret tar forklaringen til etterretning og godkjenner økonomi.  

Årsregnskapsrapport og Budsjettjustering ble kort redegjort for og gjennomgått. Driftsstyret tok 

begge til etterretning. 
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Sak nr.14/16 AMU 

1.1.5 Vedtak: Ingen saker siden sist 

Sak nr.15/16 FAU 

1.1.6 Vedtak: Referat fra FAU ble gjennomgått av Kelly Hunter. I tillegg ble det gitt 

informasjon om sosialt arrangement som ble gjennomført i regi av FAU. 

1.1.7 Vedtak: Elevrådsleder informerte om Ball for 10. trinn. Ballet var en suksess med et 

særdeles godt oppmøte. 110 av 117 elever deltok. Det ble lagt vekt på at suksesskriterier fra 

dette året skulle videreføres til 9. trinn. 

Sak nr. 17/16 Status Granstangen 

1.1.8 Vedtak:  

 Fredagslunsj med elever som utmerker seg med gode karaktertrekk – Informasjon ble 

gitt om hvorfor tiltaket er satt i gang og hva som ble snakket om. Driftsstyret var opptatt 

av at også de stille elevene skulle bli valgt ut, noe rektor bekreftet at var tilfellet. 

  Karaktersnitt ble gjennomgått og spesielt tiltak i forhold til matematikk og mobbing ble 

redegjort for på møtet.  

 

1.1.9 Vedtak: Vedlagt er veileder for SMU. SMU sine medelemmer er sammensatt av samme 

personer som sitter i driftsstyret. Det ble besluttet at SMU ville ha eget møtet i etterkant av 

driftsstyremøtene. På SMU møtene vil rektor redgjøre for skolens arbeid og status i forhold til 

elevenes psykososiale miljø. 

1.1.10 Vedtak: Det ble på møtet redegjort for følgende: 

 Elevundersøkelsen ligger nå klar for alle trinn. For å følge opp arbeidet med analyse av 

resultatene, ber vi alle kontaktlærerpar gå gjennom elevene sine i kontaktlærertid de neste 

2 ukene med utgangspunkt i spørsmålene under. Til teammøtet i uke 4 skal analysen 

presenteres for team, rektor og nærmeste leder. Hvert kontaktlærerpar får 10 minutter. 

-Hva viser elevundersøkelsen at er bra i klassen vår? 

-Hva viser elevundersøkelsen at er utfordrende i klassen vår? 

-Hvordan samstemmer elevundersøkelsen med vår oppfatning av trivsel og mobbing i 

klassen vår? 

-Hvilke tiltak skal vi som kontaktlærere gjøre for at elevundersøkelsen skal vise bedre 

resultater til våren?           

Sak nr. 16/16 Saker fra elevråd 

Sak nr. 18/16 Opprettelse av SMU 

Sak nr. 19/16 Tiltak - Elevundersøkelsen 
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1.1.11 Vedtak:  Skolen har 4 utlysninger ute på bakgrunn av at noen lærere flytter og en går av 

med pensjon. I tillegg er det lærere som ønsker å studere. Akkurat endelig antall som skolen 

trenger å ansett kunne ikke sies helt sikkert på nåværende tidspunkt. Driftsstyret tar 

informasjonen til etteretning. 

                

1.1.12 Vedtak: Fullstendighetserklæring ble gjennomgått og tatt til etterretning av driftsstyret 

              _____________________ 

 

Trond Nilsen                                    

sekretær / rektor    
 

Sak nr. 20/16   Ansettelser 

Sak nr. 21/16   Fullstendighetserklæring 


