
 

 

REFERAT DRIFTSSTYREMØTE VESTAD SKOLE 

Møtedato: 
21.12.15 
 
 

Deltakere: 
Ingvild M. Irgens, Petter Bjørnstad, Guro Strømnes, Arne Johan Sigstad, 
Lene Uttisrud Stabæk, Sigrunn Engeland, Anita Sletvold, Frode Skrutvold, 
Thorleif Skavern. 

Tid:  
09.00 – 10.30 

Sak: Momenter og Konklusjon Ansvar: 

1. Sak: Konstituering 

 Ingvild M. Irgens ble valgt som leder. 

 Arne Johan Sigstad ble valgt som nestleder. 

 
Alle 

2. Sak: Nasjonale prøver og skolemiljø 
Resultatene fra elevundersøkelsen og nasjonaleprøver høsten 2015 ble 
gjennomgått av rektor.  
 
Elevundersøkelsen er gjennomført på 5., 6. og 7. trinn og viser framgang 
på nesten alle områder i år sammenlignet med fjoråret. Særlig er det 
verdt å merke seg at elevenes trivsel er høy og det er lite mobbing. Det 
området hvor det ikke har vært framgang, men er på samme nivå som i 
fjor er faglig utfordring. Skolen bør ha fokus på dette i tiden framover.  
 
Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn viser at vi ligger litt under 
landssnittet i lesing, og litt over i engelsk og regning.  
På 8. trinn scorer Vestad-elevene på snittet i regning, og over snittet 
engelsk og lesing. På 5. trinn ser vi at jentene gjør det generelt noe bedre 
enn guttene. På 8. trinn er det ingen vesentlige forskjeller.  

Thorleif 
 
 

3. Sak: Budsjett 2016 
Det vedtatte budsjettet for 2016 innebærer små endringer i skolesektor 
sammenlignet med 2015-budsjettet. Det er bevilget penger til innkjøp av 
lærebøker. Tidlig innsats videreføres.  

Arne Johan 

4. Sak: Infosaker 
Elevråd:  
Har søkt Barn- og unges kommunestyre (BUK) om kr. 15.000,- til 
oppgradering av uteområdet. Elevrådet ønsker bl.a. å etablere et lite 
skate-område.  
 
FAU:  
Ønsker avklaring om hvem som har ansvaret for vedlikehold av 
hinderløypa og kunstgressbanen. 

 
 
 
Petter/Guro 
 
 
 
 
Ingvild 

5. Sak: Eventuelt 

 Noen elever, som ikke har rett til skoleskyss, kjøper seg bussplass 
og må gå ombord på bussen langs rv3, en vei som er svært 
trafikkert. All annen skoleskyss koordineres via Impen hvor også 
skolen har tilsyn. Foreldre/foresatte som velger at sine barn 
kjører buss, uten å ha rett til skoleskyss, må selv vurdere 
sikkerheten. Skolen kontakter familiene dette gjelder (3-4 hjem). 

 
Frode 

 

 

Ref. 

Thorleif Skavern 


