
 

 

 

 
Referat fra driftsstyremøte på Frydenlund skole 

DATO OG TID:  15. mars 21, kl. 1400 

STED: Frydenlund skole 

Tilstede:   FAU Silje-Mari Påske, FAU Trond-Kristian Sollien, lærer Ann Kristin Nyheim, 

barneveileder Hilde Stenhammer, politisk representant Torbjørn Bekkevold, elev Trym Eggen, 

rektor Berit Wahl 

Ikke tilstede: elev Ingrid Storberget 

 
Sak 1 Info fra elevene 

Søknaderne til ulike organisasjoner -fra elevene og lærer -om pengestøtte er ferdig, og skal 

sendes ut innen kort tid.  

I tillegg til ønskene i søknaden setter vi opp ønske om bålpanne /bålplass bak akehaugen. 

Når det gjelder koronasituasjonen og hvordan elevene opplever det, tror 

elevrådsrepresentanten at elevenen ble ikke spesielt redde av det tilfelles som var her på 

skolen. Det var vinterferie, noe som var greit i forhold til fokuset på det.  

 
Sak 2  FAU 
Det har vært to kommunale FAU møter  - det neste skal holdes på Frydenlund torsdag 8. april. 
FAU har bedt om kartlegging av foreldrenes kompetanse i forbindelse med en ønsket 
foreldredugnad. Fram til nå har det ikke blitt registrert inn noen innspill.  17. mai komiteen har 
ønske om en sivil taler – dette har skolens FAU ansvar for å ordne.  Foreldrekontaktene på 2. 
trinn er orientert. 

 
Sak 3  Skolestruktur 
I mai skal kommunestyret  bestemme om det  skal bli endringer i skolestrukturen.  
Spørsmål fra Thorbjørn om skolebygningen  som er fra 1964 - uten videre kan rives. Dette 
løpfter han opp i rette fora.  

 
Sak 4   Skoles økonomi 
Skolebudsjettet er i prosess. Vi har et budsjett det styres ut i fra nå, så blir det evt. endringer 
underveis. Faktorer som kan påvirke er.  antall elever, spesielle behov og selvsagt  hvor stor del 
skolene får av det totale kommunebudsjettet.  

 
Sak 5 Elevundersøkelsen 
Resultat av elevundersøkelsen på 7. og 10 trinn er offentlig og «åpen», og ligger i .: 
www.skoleporten.no Skolen har gjennomført elevundersøkelsen på 5.-7.trinn, og resultatet  
fraviker ikke vesentlig fra resultatet som er synlig i skoleporten.  På de fleste områdene er vi på 
kommunesnittet eller litt over.  
Områder vi må jobbe mer med er elevenes motivasjon, elevstemmen ( elevene må få delta mer 
med elevaktiviteter og samarbeide)   og elevenes medbestemmelse. 

 
Evt. 

 Nettvettsfokus er viktig, og det er et  ønske at skolen skal forsette å samarbeide med 
politiet om dette. Prøve å få de inn på 4. og 6. trinn  

 Pga. korona blir det ikke foreldremøter før 1. mai – det er smittesituasjonen som 
bestemmer om det kan avholdes denne våren. Utviklingssamtaler kan gjennomføres.  
 
 
Nytt møte er tirsdag 18. mai kl. 1400 

 
 

Hilsen Berit W., referent 
 

http://www.skoleporten.no/

