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Referat fra driftsstyremøte torsdag 29.11.18, kl. 0815 – 1000, personalrom 
Hernes skole 

Sak 13/2018 
Godkjenning av 
innkalling og 
sakliste 
 

ð Godkjent  
Møtedeltakere: Stine Mari Schulstad (leder) ogGunhild 
Grindjordet fra FAU. Marit Engh og Gro A. E. Johansen 
repr. pedagogene på Hernes skole, Cathrine Bækken 
representerer andre ansatte, Terje Uthus er 
politikerrepresentant, Pia Møystad og Halvor Gøbel fra 
elevrådet. 

 

Sak 14/2018 
Elevrådet 
 

ð Orientering fra elevrådet: Produksjon av 
«Hernesbenken» - der elever kan sette seg for å 
markere at de ønsker å bli invitert inn – er i 
gang. Rektor koordinerer.  Elevrådet ønsker seg 
fortsatt: tau til klatreleker, ny asfalt og mer 
spennende uteområde. 

ð Elevrådet påpeker at det er noe hærverk på 
skolegården, og syns dette er synd. 

ð Elevene er gjennom elevrådet engasjert i 
Hernes skole sitt utviklingsarbeid, og driver 
medvirkning. Elevrådet er orientert av rektor 
om at det viktigste som skjer på skolen, skjer i 
møtet mellom voksne og barn. Her formidles 
kunnskap, ferdigheter og holdninger. De voksne 
på skolen jobber med voksenrollen i dette 
møtet, og elevene jobber med elevrollen i dette 
møtet. Hensikten er at vi skal fremme 
inkludering og forbygge ensomhet.   

FAU-representant tar 
skaen om tau og bidrag 
til mer spennede 
uteområde med FAU. 
 
 
 
 
Punktene elevene har 
jobbet med legges ved 
dette referatet 
v/referat fra elevrådet 

Sak 15/2018  
FAU 
 

ð Orientering fra FAU: Vi jobber med 
holdningsendring vedr. deltakelse i FAU 
«heldige deg som får være med å 
påvirke/medvirke. Ønsker å rekruttere menn. 

ð FAU bidrar til avslutning for Teene 
(trivselselever) og noe utstyr i forbindelse med 
dette.  

ð TV-aksjonen gjennomført, godt fornøyd med 
det. Men, informasjon i forkant må komme 
tilsendt FAU neste rundt.  

ð Skøytebane: FAU speliser med skolen, m/ kr 
1000,- pr klasse. I tillegg kjøper vi inn mål og 
skuffer (snø) og jobber med saken for å få satt 
opp dugnad til rydding av isen.  

ð Ekstraordinært årsmøte på våren, forandre 
vedtekter, v/ å foreslå valg på våren i stedet for 

FAU-representanter 
oppretter mailadr. til 
FAU og tar med seg 
innspill om perm. 
Rektor legger ut 
mailadr. på 
hjemmeside. 
Dokument med oversikt 
over driftsstyrets 
oppgaver sendes 
vedlagt neste 
innkalling. 
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på høsten. Slik kan man få startet FAU med en 
gang skoleåret tar til. 

ð FAU har behandlet søknad fra idrettslaget om 
rister rundt kunstgressbana, og FAU ønsker å 
støtte med noe midler til dette.  

ð FAU har engasjert seg i saken vedr. elever som 
svarer at de føler seg ensomme jf. 
elevundersøkelsen vår 2018. De samtaler om 
saken fra et foresatt-perspektiv: Hvordan møter 
vi  foresatte til nye elever, slik at «alle er 
inkludert»? FAU har snakket med tidligere 
elever vedr. ensomhet, disse kan fortelle at det 
ikke bare er knyttet til skolen, men at omfanget 
av hva folk driver med på fritiden, kan få 
konsekvenser, f. eks. om du havner utenfor 
aktiviteter som ski, fotball, håndball. Vi må 
fremsnakke andre muligheter: Musikken f.eks. 
Dette handler om holdninger – også hva vi 
lærerene formidler – «er det bare ski eller 
snakker vi om kulturskolen også? Fremsnakke 
verv i foreldregruppa, det er bedre med 
tillitsverv i skolen, enn i idrettslaget. FAU mener 
også at skolen må tenkt på hvordan de 
gjennomfører valg til verv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor tar med seg 
dette forslaget inn i 
skolen.   

Sak 16/2018 
Skolen 
 

ð Drift 2018/2019: Det er marginal økonomi i 
skolen, store deler av budsjettet går til 
bemanning, lønn og sosiale utgifter. Skolen 
ligger an til et negativt resultat i størrelse 120 – 
130 000 kr for 2018.  

ð Skolens resultater er gode og med på å bidra til 
mål om færre enn 10% på nivå 1, nasjonale 
prøver 2022 jf. målene i «Strategisk plan for 
skole». Innspill fra FAU-representant: Hvor skal 
det ende – det vil jo alltid være elever på nivå 1 
på nasjonale prøver jf. matematisk 
utregningsmodell, resultater?  

ð Utviklingsarbeid: Det jobbes med å få inn svar 
på kartlegginsundersøkelsen 2018, kontinuerlig 
med «Kultur for læring». Vi har fokus på 
voksenrollen.  

ð Lærernorm: 15,08 elever pr. pedagog i  
småskolen og 22,12 elever pr. pedagog i 
mellomtrinn. 

 
 
 
 
 
Vedlegger resultatene 
til dette referatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har fått flere elever, 
jobber med nye tall for 
budsjett 2019 

Sak 17/2018  
SFO 
 

ð Orientering om drift, bemanning og innhold i 
SFO-uka:  Jobber med aktivitetstilbudet jf. det å 
inkludere alle barna i aktiviteter. Innspill fra 
FAU: Fint med ute-aktivitet i lavvo når det er 

Politikerrepresentant 
merker seg spørsmål 
om rabattordning 
mellom bhg./SFO. 
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FFO.  

Sak 18/2018 
Eventuelt 
 

Ingen saker.  

 

Antall vedlegg til referatet er to: Referat fra elevrådsmøte og oversikt resultater nasjonale prøver 2018. 


