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Referat fra driftsstyremøte 
15.02.16 
 

Sak 01/2016 Budsjett 

Rektor orienterte om budsjettet som er tildelt skolen for året 2016. Det er en liten økning i forhold til 2015. 

Skolen har en nøktern drift, og det er ikke rom for store investeringer. Forslag til fordeling av driftsmidler 

ble lagt fram med spørsmål og innspill fra møtedeltakerne. Det er lagt inn en liten økning på inventar for å 

kunne fornye pulter og stoler. Det kom spørsmål om lydfiler i engelsk som tidligere har ligget tilgjengelig i 

portalen. Disse er nå tatt vekk fordi produsenten har lagt inn en ekstra lisens pr elev for denne ressursen. 

Elverumskolen har vært i forhandlinger med forlaget om pris, men foreløpig er det ikke kjøpt lisens på 

tjenesten. Guri tar opp dette som sak i KFU. 

Bygningsmessig vedlikehold ble etterspurt. Dette ligger under Eiendomsavdelingens ansvar. Det kom forslag 

om å komme med innspill fra driftsstyret på vedlikeholdsplanen for skolen. Saken tas opp igjen på neste 

driftsstyremøte. 

Det ble påpekt fra FAU-leder at det ofte registreres kloakklukt utenfor skolen. Rektor melder fra til 

driftstekniker om dette. 

 

Sak 02/2016 Virksomhetsplan 

Medlemmene i driftsstyret hadde fått tilsendt virksomhetsplanen på forhånd. Det ble gitt anledning til å 

komme med innspill og kommentarer.  

Målekortet på siste side ble gjennomgått og forklart. 

FAU jobber med å arrangere en foreldrekveld med nettvett som tema.  

Det ble vist til gode artikler i dagspressen om tema mobbing og påpekt at temaet er høyaktuelt fortsatt. 

Det kom også innspill på at testsituasjoner gjør enkelte elever stresset og at det er viktig med en bevisst bruk 

av testing.  

 

Sak 03/2016 Eventuelt 

Det kom forslag om at elevrådet kan komme med en oppdatering på deres arbeid i hvert driftsstyremøte. 
 

 

 
 
Med hilsen 

Ragnhild Skavern Ragnhild Skavern 

rektor rektor 
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