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Referat fra Driftsstyremøte Hernes skole 
27.10.2016 
 
 

 

Møtet ble innledet med å velge leder for Drifttsyret. Bente Knippa Vestad tok på seg å være leder. 
 
Sak 12/2016 
Kultur for læring 
Rektor orienterte om utviklingsarbeidet. En bred kartlegging pågår i disse dager der elever, foreldre, lærere 
og andre ansatte skal besvare spørsmål som går på trivsel, læringsmiljø, faglige utfordringer mm. Det er 
SePU (Senter for praksisrettet utanningsforskning) som har utviklet undersøkelsen og bistår arbeidet med 
statistikken. I etterkant av kartleggingen skal skolen gå inn i tallmaterialet og analysere resultatene og 
jobbe med områder som trenger forbedring. Arbeidet skal foregå i profesjonelle læringsfellesskap blant de 
ansatte. Læringsutvikling hos den enkelte elev vil være sentralt i arbeidet. Skolen vil innhente nødvendig 
bistand fra SePU eller andre underveis. Arbeidet ses på som en videreføring av Læringslyst, bare med andre 
aktører.  
 
Sak 13/2016 
Rapport etter tilsyn fra miljørettet helsevern 
Tilsynet foregikk ved at rektor besvarte spørsmål elektronisk i en undersøkelse som ble sendt på mail. 
Rapporten er laget på grunnlag av svarene. 
De anmerkningene som ble påpekt er tatt hånd om ved at skolen nå utarbeider rutiner for områdene. Siste 
punkt som omhandler inneklima ble drøftet grundig. Skolens ventilasjonsanlegg er lite og kjører for fullt. 
Det er nylig gjort inneklimamålinger i flere rom, og resultatene av målingene ventes inn til skolen med det 
første. FAU ønsker å få oversendt resultatene. Det foreslås at Driftsstyret lager en uttalelse til oppvekstsjef 
og eiendomssjef om tilstanden. FAU tar opp saken i sitt neste møte. 
Skolen har satt en frist til 04.11.16 på å lukke avvikene. 
 
Sak 14/2016 
Skolemiljøutvalg 

- Foreldrene melder at det generelt er et godt miljø på Hernes skole. Likevel kan man ikke lene seg 
tilbake å være fornøyd med det. Det krever kontinuerlig arbeid for å beholde og utvikle et godt 
skolemiljø.  
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- Skolen gjennomførte en vennskapsuke ved skolestart i år. Dette opplevde elevene positivt. 
Foreldrene etterlyste mer informasjon om vennskapsuka og foreslår at dette legges inn som en 
årlig hendelse hvor også FAU kan engasjeres. Det krever at nytt FAU etableres allerede på våren. 

- Det har blitt tradisjon å arrangere juleball/vinterball for elever på 4.-7.trinn fra de tre skolene i øst. I 
år er det Hernes sin tur til å ha arrangementet, og foreldrene ønsker gjerne å bidra. Elevrådet tar 
opp saken på neste elevrådsmøte og lager en bestilling til FAU. 

- Bursdagsfeiringer ble tatt opp. Det er et ønske fra foreldrene om at det tas opp som tema på 
foreldremøter for å sikre at dette er arenaer hvor elever ikke blir utelatt. Skolen stiller SFO-lokalene 
til disposisjon gratis for bursdagsfeiringer når hele klasser, alle jenter eller alle gutter i klassen er 
invitert. Denne informasjonen bør ligge på skolens hjemmeside og komme med i et nyhetsbrev. 

 
Sak 15/2016 
Eventuelt 
FAU har hatt årsmøte og har tatt med seg sakene som ligger over fra forrige FAU-styre. Det gjelder 
skaterampe og sykkelbane som elevene ønsker seg. De jobber videre med saken.  
FAU vil avholde dugnad før jul med vaksing av skolens gardiner. De tar i mot innspill fra skolen påom det er 
flere oppgaver som ønskes utført på dugnad. 
FAU stiller spørsmål om ansvar for bortkjøring av avfall etter vårrusken. Det har vært vanskelig å få 
kommunen til å ta på seg å stille med tilhenger og bortkjøring. FAU vil sende en formell henvendelse til 
Eiendomsavdelingen om denne problemstillingen. 
FAU lurer på ansvarsforholdet rundt vedlikehold av kunstgressbanen. De nøster opp i denne saken. 
FAU har fått noen negative innspill om Aktiv for andre sett opp mot gratisskoleprinsippet. Det er som oftest 
foreldrene som må betale uansett. 
Leirskole er også et tema som ønskes fokus på da det ofte blir et mas om penger som gir dårlig stemning i 
foreldregruppa. Saken tas opp på neste Driftsstyremøte. 
Rutine for husvask ble etterspurt. Det gjennomføres husvask årlig i alle skolens rom. Arealer over en viss 
høyde ligger ikke inne i denne rutinen. Husvask i sentralrommet over denne høyden må bestilles separat. 
 
 
Neste møte blir torsdag 01.12.2016 kl 8:00. 
 
 
 
Med hilsen 

Ragnhild Skavern Ragnhild Skavern 

rektor rektor 
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