
 

 

 

 
Referat fra driftsstyremøte på Frydenlund skole 

DATO OG TID:  14.desember  2020 

STED: Frydenlund skole 

Tilstede:   FAU Silje-Mari Påske, FAU Trond-Kristian Sollien, lærer Ane Sletten Larsen, 

barneveileder Hilde Stenhammer, politisk representant Torbjørn Bekkevold, elever Ingrid 

Storberget og Trym Eggen 

Ikke tilstede: 

 
Konklusjon fra forrige møte.: 
* Elevrådsrepresentantene skal sammen med Ane lage en søknad til et legat om bidrag     
   til utstyr etc. i skolegård/gymsalen.: Søknad fra elevrådet  om pengestøtte til for eks. Lions.   
Forslag at det lages en generell søknad om pengestøtte. Fin søknad.  Selv om søknadsfristen har 
gått ut sendes den ut tl legatene for 2021 nå. 

Vi har en liste over hvem vi kan sende den til – sendes til alle. Elevene skriver under og leder i 
driftsstyre. 

* Balansebåndet kan monteres mellom lysstålpene ved det nye lekeapperatet.:   Vi har fått et fra 
foreldre 
* Berit sjekker opp hvilken type maling  eiendomsavdelingen pleier å bruke .: Har fått svar om at 
dugnad ikke kan gjennomføres. Foreldrekompetansen skal kartlegges, og deretter et møte med 
eiendomsavdelingen.  
* Skolen v/ Berit har hovedansvaret i forhold til innkjøp/montering av vollyballbane  
   eller annet som trenger vedlikehold.: Dette er ordnet 
* Trond –Kristian vil møte elevrådet vedr. elevrådets ønsker den 7. des.: har ikke møtt de, men 

hatt utveksling på mail. 

 
Sak 1. INFO fra elevene 
Noen nye saker?..  

 Elever og lærere kan skrive opp om det trengs vedlikehold. 

 Ingen flere møter før jul, derfor ingen saker. 

 Hva med en trafikkaksjon?  Er det et tema i elevrådet? Traffiken, mørket og refleks. Hva 
med å få politiet til å komme og snakke om hjelmbruk? Det er elevene på 6. og 7. trinn som 
ikke bruker hjelm 

 Lampa i akebakken er ikke påslått. Berit sjekker det opp.  

 Mange små elever sykler alene til skolen 

 
Sak 2. Foreldredugnad  
FAU ønsker om å fortsette forbredelsene til dugnad. FAU- leder vil kontakte eiendomsavd. om 
saken. 

 
Sak 3. Skolestruktur 
Det er møte i utdanningskomiteen i morgen. Kostnader, etterslep, vedlikehold er på Frydenlund 
3,5 mill?  Hva innebærer det? 
I skolestrukturutredningen er begrepet «små skole brukt « - hva betyr det? 
Gjennomgang av forslag på Skolestrukturutredning. 
Frydenlund er avlastende til Vestad skole – selv med bruk av midlertidig skolestruktur. 

 
Sak 4.  Skoles økonomi 
 Info om revidert budsjett – skolene  får nytt budsjett i febrauar/mars – kan komme tilbake til 
saken da. 

Evt.  
Driftsstyre og økonomireglement/ budsjett – kommer tilbake til  det. 
 

Hilsen Berit W., referent 
 


