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Sted: Rom 2020 Granstangen skole  

1. Faste medlemmer     

NAVN ROLLE MEDL. KAT TIL STEDE 

Petter Kjendlie medlem Politiker, FRP Forfall 

Anne Karima 

Nordengen 

medlem Politiker, AP Møtt 

Arne Håskjold 

Krumsvik 

medlem Politiker, Høyre Forfall 

Anis A.A. Gele medlem Elevrådsleder Møtt 

Mohamed Benali medlem Foresatt Møtt 

Hilde Teigen Andås medlem Foresatt Møtt 

Aleksander Noren medlem Ansatt Møtt 

Linn Katrin Kragset medlem Ansatt Permisjon, forfall 

Christina Solheim Sekretær Skolens ledelse Møtt 

 

2. Varamedlemmer  

Navn Rolle Medl. kat TIL STEDE 

Olav Kyrre Fjermerås Vara Politiker, FRP Nei 

Arne Larsen Vara Politiker, AP Nei 

Ingelin Kristin Nord Vara Politiker, Høyre Nei 

Miruthola Kunganesan Vara Elev Nei 

Iris Merethe Qamar vara Foresatt Nei 

May Wenche Dahle vara Ansatt Møtt 

Ingrid Wold vara Ansatt Nei 
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SAKSLISTE  

SAK NR 23/2021     Godkjenning av referat  

Utfyllende:  

Referat 09.06.21 ble delt ut i møtet. Referat godkjent uten 

endringer.  

 

SAK NR 24/2021 Godkjenning av innkalling  

Utfyllende:  

Innkalling DS-møte 22.09.21 

Innkalling godkjent uten merknader. En sak meldt til eventuelt.  

 

SAK NR 25/2021     Status korona 

Rektor informerer om situasjonen. Skolen ble stengt en uke rett 

etter skolestart. Det er en krevende tid for alle elever og ansatte, 

men både elever og ansatte gjør sitt beste og er positive til at det 

nå ser ut til å bli mer stabilt fremover.  

Vaksinering ble gjennomført uke 36, mange elever valgte å 

vaksinere seg da. Dropin på vaksinasjonsstasjonene fremover.  

DS-leder har opplevd dialogen som god med rektor underveis.  

Foresattrepresentant gir ros for informasjonsutsending, men 

melder samtidig om at mange ulike beskjeder på kort tid kunne 

virke forvirrende.  

Ansattrepresentanter melder om krevende situasjon med 

hjemmeundervisning, men at elever er positive nå som det ikke er 

hjemmeskole.  

     

SAK NR 26/2021      Økonomi 

Utfyllende: Tertialrapport 

Vedlegg 1: Tertialrapport 

Rektor redegjør for rapporten. Skolen styrer mot mindreforbruk i 

2021. Skolen prioriterer midler – deriblant 

mindreforbruket – inn mot vedtatte prosjekter: 

Granstangen leser, skaper og bryr seg. Egne 

prosjektnummere er opprettet for disse prosjektene, for å 

synliggjøre bruk av midler. Innstramminger i praktisering 

av utstedelse av særskilt norsk-vedtak er et viktig grep i 

forlengelsen av Granstangens positive elevsyn, men 

medfører også lavere tildeling av midler. Den DS-vedtatte 

studieturen til Amsterdam er tatt høyde for i overføring av 

mindreforbruk til 2022-budsjettet, det samme er lavere 

tildeling av midler for meråpen skole.  

 DS-leder roser skolen for nevnte innstramming i særskilt 

norsk-vedtak.  
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SAK NR 27/2021 Prøveplan 

Utfyllende:  

Grunnskolepoeng 2020/2021 – vedlegg 

Rektor redegjør for forskjeller mellom jenter og gutter, samt 

høyere grunnskolepoeng på skolen. Det er vanskelig for skolen å 

bruke tallene annet enn kvalitativt: mange hensyn er tatt 

underveis. Hjemmeskole har ikke positiv effekt, men også 

vanskelig å foreta og ha gode undervisningssituasjoner med 

hjemmeskole.  

Ansattrepresentant bekrefter rektors redegjørelse.  

DS støtter skolen i bekymringen rundt forskjellen på jenter og 

gutters grunnskolepoeng på skolen.  

Nasjonale prøver høst 2021 

Rektor redegjør for skolens gjennomføring av nasjonale prøver. 

De er nå gjennomført, utviklingsleder leder analysen av disse 

resultatene i samarbeid med NAFO, en av våre 

samarbeidspartnere i prosjektet Granstangen leser.  

Kartleggeren høst 2021 

Rektor redegjør for bruken av Kartleggeren og Alle teller ved 

skolestart 2021. Skolen anser ikke disse som adekvate 

kartleggingsverktøy for Granstangenelevene, men har valgt å 

gjennomføre denne høsten i mangel av bedre kartleggingsverktøy 

og kartleggingskompetanse i personalet. Kartleggingen er derfor 

gjennomført som før. Skolen ser på andre muligheter, men 

prosjektet Granstangen leser viktig her. Brukt Alle teller i stedet 

for kartleggeren pga. bedre kvalitet på dette verktøyet.  

   Elevundersøkelsen høst 2021 

Rektor redegjør for gjennomføring av elevundersøkelsen, som blir 

gjort i oktober -november. Elevrådet vil ha en viktig rolle i å 

analysere resultatene av undersøkelsen, sammen med lærere, 

miljøteam og skolens ledelse.   

Ansattrepresentant påpeker at medarbeiderundersøkelsen ikke 

ble gjennomført som planlagt forrige skoleår. Rektor ser 

nærmere på dette.  

 

SAK NR 28/2021      Oppdatering prosjekter:  

Granstangen leser!  

Utviklingsleder Merethe M. Nielsen orienterer om prosjektet. 

Skolen samarbeider med NAFO og Lesesenteret tilknyttet 

Universitetet i Stavanger. Andre aktuelle samarbeidspartnere er 

Fubiak. Frem til jul vil prosjektet fokusere på kompetanseheving 

blant lærerne, etter jul vil elevene involveres i større grad.  

DS tar redegjørelsen til orientering.  

Granstangen skaper! Miljøteamleder Natasha orienterer.  
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DS tar redegjørelsen til orientering. 

Granstangen bryr seg! Miljøteamleder Natasha orienterer.  

DS tar redegjørelsen til orientering. 

 

SAK NR 29/2021 Saker fra elevråd – Anis orienterer.  

Jobber med å lage aktiviteter på morgenen og i friminutt for alle 

elever.   

Miljøteam – fungerer bra, er der når man trenger dem, men 

ønsker tettere samarbeid mellom elevråd og miljøteam for å klare 

å se alle elever hele tiden.  

Kantine: Tar opp køordning i elevråd, bra med forskjellig mat. 

Gode priser. Foreslår to køer.  

Elevrådet kan jobbe tettere med lærerne med hvordan 

undervisningen kan gjøres mer praktisk.  

Elevrådet og ledelsen skal jobbe sammen om resultater av 

elevundersøkelsen.    

 

SAK NR 30/2021      Eventuelt 

Sian – demonstrasjon lørdag 2.oktober 

Skolen samarbeider med Saltoprosjektet og har fått midler derfra 

til å arrangere tur for elevene til Tusenfryd. I tillegg gjennomfører 

skolen undervisning knyttet til demokrati, ytringsfrihet, 

ytringsansvar og hatefulle ytringer i uka før demonstrasjonen.  

DS støtter disse tiltakene. 

 

 
Neste møte: 15.12.21 

 

 

 

Christina Solheim 

Sekreteriat 

 


