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Referat fra Driftsstyremøte Hernes skole 01.12.16 
 
Sak 15/2016: Orientering om skolens økonomi. Rektor orienterte om at økonomien er under kontroll. Det ligger an til 
et overskudd på inntil 100.000kr i 2016. 
 
Sak 16/2016: Nasjonale prøver. Rektor orienterte om at elevene har skåret høyt på prøvene i år. 5.trinnselevene fikk 
55 skalapoeng i lesing, 57 i regning og 59 i engelsk. Avgangselevene som nå går på 8.trinn fikk 51 skalapoeng i lesing og 
engelsk og 55 i regning. Det er skolen meget godt fornøyd med. Landssnittet er på 50 skalapoeng. 
 
Sak 17/2016: Inneklima, tiltak/oppfølging. Skolens gardiner har vært vasket på dugnad av foreldrene og hengt opp 
igjen. Det er kun gardiner ved vinduer høyt oppe på veggen som ikke er vasket.  
Bente har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og fått innspill til videre arbeid med inneklimaet. De anbefaler 
målinger av støv og muggsoppsporer i tillegg til de målingene som er gjort.  
Husvaskrutiner må oppdateres slik at det blir gjennomført husvask over den høyden som ligger i standardavtalen med 
eiendomsavdelingen. 
Skolen vil jobbe videre med å få på plass utvendig solavskjerming. I første omgang vil dette bli påpekt under 
vernerunden i februar. 
Skolen vil gjøre en systematisk kartlegging av plager hos elever og ansatte som kan ha sammenheng med inneklimaet. 
Det skal tas nye radonmålinger i løpet av vinteren. 
Det vil bli tatt noen målinger av CO2 og luftgjennomstrømning i ventilasjonsanlegget av firmaet Energima innen kort 
tid. 
Driftsstyret sender et brev til oppvekstsjef og eiendomssjef hvor de påpeker at inneklimaet er i fokus og vil bli fulgt 
opp. 

 

 
 
Med hilsen 

Ragnhild Skavern Ragnhild Skavern 

rektor rektor 
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