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Referat fra driftsstyremøte Hernes skole 02.05.16 
Forfall: Elsa Helene Schulstad 
Sak 8/2016: 
Orientering fra elevrådet.  
Elevrådet har kommet med mange ønsker fra klassene, bl.a. ny skaterampe og sykkelbane. FAU tar opp 
dette i neste møte de skal ha. 
Sak 9/2016: 
Økonomi.  
Rektor orienterte. Skolene har fått statlige tidlig innsats-midler. Skolen har tilsatt ny lærer fra august i 100% 
stilling. En lærer skal ut i deltids studiepermisjon fra høsten. Skolen vurderer å bytte læreverk og vil se om 
økonomien tillater investering dette året. Det er kjøpt inn nye hvitevarer til skolekjøkkenet, siden 
komfyrene var svært dårlige og gamle. Elevtallet ved skolen har økt merkbart det siste året, og det blir 
behov for å kjøpe inn noen nye pulter og stoler. 
Sak 10/2016: 
Eventuelt.  
a)Det ble etterspurt om 17.maikomiteen i Leiret har invitert Hernes skole til å delta i 17.mai-toget i år. Det 
blir ingen deltakelse i Leiret i år siden kartleggingen i fjor viste et klart flertall for ikke å delta. Det ble 
foreslått i møtet at Hernes kan delta f.eks. annenhvert år i Leiret. 
b)Det er mye kjøring av to- og firhjulinger på skolens område på kveldstid. FAU-leder har hatt kontakt med 
ungdommene, og hun oppfordrer andre foreldre til å gjøre det samme. Det må være et mål at skilting 
respekteres.  
c)Det er utnevnt vararepresentanter til politikerne i driftsstyrene. Terjes vara er Anne Hornmoen. Hun vil få tilsendt 
referatene fra driftsstyremøtene heretter. 
Sak 11/2016: 
Skolemiljøutvalg.  
Tilstede: Terje Uthus, Guri Gøbel, Frøydis Fredrikson, Nora Uthus Syljeset, Henrik Magnor, Cathrine Bækken og 
Ragnhild Skavern. 
Dette er årets første møte i skolemiljøutvalget. Frøydis påtar seg å være leder.  
a)Skolen i samråd med elevrådet ønsker å innføre en vennskapsuke hver høst for å sette fokus på å bygge gode 
vennskap og sikre at ingen står alene. FAU vil støtte opp og komme med innspill. 
b)Handlingsplan i mobbesaker er gjennomgått på foreldremøtene denne våren.  
c)Det planlegges oppstart av foreldreskole for føsteklasseforeldre til høsten hvor tema bl.a. vil være oppdragelse, 
verdier og holdninger. 
d)Forrige skoleår ble det satt fokus på det å hilse, vi hører til i Hernes, vi hilser selv om vi ikke kjenner alle osv. Det er 
gledelig å få høre at unger i Hernes generelt er flinke til å hilse. 
e)I skolegården ligger det igjen en sekk med gummikuler til bruk på kunstgress. Frøydis tar opp dette med 
fotballgruppa og blir enig om hva som gjøres videre. Det er ikke bra at unger leker med kulene da de er giftige. 
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Med hilsen 

Ragnhild Skavern Ragnhild Skavern 

rektor rektor 
 
 

Kopi til: 
 Henrik Magnor    
Nora Uthus Syljeset    
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