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Til stede: Nina Caroline Tandberg Borch-Nielsen, (C.B-N- leder/foreldrerep), Benedicte Lindgren og, 
Bente Strande (rektor), Jan B. Stockfleth (politisk rep.), Linda Larsen (u.insp), Christian 

Ljosland (ass. rektor), Ågot Sundelin Johansen (politisk rep.), Camilla Valdem (foreldre 
rep.) 

Forfall:  

 

Trine Nystrøm (FAU-leder), Torfinn Lødøen Gaarden (politisk rep.), John Peter Tollefsen 
(politisk rep.), Eirik Søberg (ansattes rep),  

Møtested: Svendstuen skole 
Møtetid: Onsdag 18.09. 2019 kl. 16.30  
Referent: Bente Strande 
Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte:   Onsdag 20. november 2019 

 
 

 
DAGSORDEN 
 
28/19  Godkjenning av referat og innkalling 
  Godkjent. 
 
29/19  Nytt fra elevrådet 

Alle representantene er valgt og de har hatt første møte. De har blitt enige om 
ballbanefordeling og blitt introdusert for elevrådets saksgang. De skal jobbe 
med elevmedvirkning og forståelse for hva dette innebærer fremover.  
 

30/19  Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 
 

1. trinn 
På første trinn deltar vi i FuS prosjektet - et forskningsprosjekt som tar sikte på å få 
bedre innsikt i barns tidlige skriving og øke kvaliteten på skriveundervisningen de 
første skoleårene. I den forbindelse gjennomfører vi ulike skriveoppgaver som skal 
sendes inn til NTNU. Vi får også ulike oppdrag som vi skal gjennomføre gjennom året 
(som ikke skal sendes inn) som f.eks. rammelek der skriving skal være en naturlig del av 
leken.  

Videre er vi jo i gang med å jobbe med bokstavene - stort sett to i uka. Det har også 
vært en del opplegg med fadderene: tur, spill, fadderlesing med mer.  

Jobber også med grunnleggende matematikk, tallene 1-10 og begreper og gjør dette 
bla i "matteklubb" som Vilde gjør en gang i uken i full klasse. Åsa har også fast 
fortellerstund/ eller så bruker Åsa tiden til språkleker.  
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2. trinn 
2. trinn jobber med helt grunnleggende ting i norsk. Alfabetet, repeterer bokstavene, 
finner vokaler og konsonanter. Har brukt tid på skriving med små bokstaver og å huske 
punktum. Barna gleder seg stort til å lære løkkeskrift etter hvert! 

I matematikk har vi repetert tallene til 20, og jobber videre med regning til 20 en stund 
til. Vi har mye spill og lek i matematikk og har fokus på lystbetont læring. Både barn og 
voksne er veldig begeistret for at vi fortsatt har lek på timeplanen. Vi er i gang med 
lekegrupper og jobber mye med det sosiale i alle tre klasser. Vi synes gleding-uken var 
helt topp og brukte ekstra mye tid på klassemøter og sosialt arbeid den uken. 
 

3. trinn 
Norsk: 
-skrive fullstendige setninger, tegnsetting 
-leseforståelse 
-diftonger 
 
Matte: Tallene til 1000, starter med klokken og tid i uke 39 

Naturfag: Nedbrytere, og plante/skogsliv 

Samfunnsfag: valg og næringsliv 

Engelsk: leseforståelse, har jobbet med farger, tall og hverdagslige temaer, stille 
spørsmål og svar. Skal jobbe med eventyr og dramatisering frem mot høstferien.  

Sosialt: fokus på gleding og inkludering 

4. trinn 
Vi har jobbet mye med miljøvern, kommunevalget, hatt uteskole med Andreas ("Livet 
ved og i vann") og gleding.  
 
5. trinn 
5. trinn jobber om dagen med å skrive sammendrag fra filmen «Matilda», basert på 
boken av Roald Dahl. Videre skal disse sammendragene føres inn på pc. Begge klassene 
på trinnet har hatt hver sin uteskoledag, og det har vært både lærerikt og gøy! 
Klassene er også i gang med gjennomføring av nasjonale prøver. Vi bli ferdig med disse 
før høstferien. 
 
6. trinn 
Vi jobber med Danny og den store fasanjakten på 6. trinn. Mye skriveglede og lesing! 
 
7. trinn 
For noen uker siden var vi på Markaskolen. Der padlet vi kano og lærte om livet i 
ferskvann. En av klassene har begynt på leseprosjektet "Gutten i den stripete 
pyjamasen" 
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31/19  Aktuelle saker fra FAU   
   
  Har ikke hatt møte enda.  
 
32/19  Aktuelle saker fra skolen 
  - status nytt skoleår (O) 

God start. Mange fornøyde, blide barn. Positiv stemning.  
 
I personalet jobber vi med å forberede oss på ny læreplan. Særlig den 
overordnede delen er viktig å sette seg godt inn i. Skolemiljø i form av nettkurs 
for de ansatte er et annet fokusområdet. I tillegg orienterer vi oss litt i den 
digitale verden – vi skal besøke andre skoler som er i startgropen og de som har 
kommet lang i forhold til bruk av nettbrett. Vi skal bruke dette året på å finne 
ut hvor vi vil, hva og hvordan vi skal bruke de digitale verktøyene på en god 
måte.  
 
Vi er veldig fornøyde med ny vaktmester, han er god i jobben sin og ser også 
barna rundt seg.  
 
Vennskapsuken var positiv og innslag med Gleding-foredrag fra Siri 
Abrahamsen ble godt mottatt hos lærere og foreldre.  

     
33/19  Status økonomi 

Vi bruker mer penger på lønn fast ansatte enn det som er budsjettert, samtidig 
som vi bruker mindre på vikarer. Totalt er merforbruk på lønn ca 287.000kr fra 
januar og frem til ut august. 
 
Vi har hatt flere langtidssykemeldte i tillegg til foreldrepermisjon, noe som gir 
oss kroner 514.000 mer i refusjoner enn forventet. 
 
Tildeling av andel mindreforbruk på kroner 993.000 er planlagt brukt på enkelt 
investeringer som fremvist på forrige driftsstyremøte. Hittil har vi registrert 
innkomne fakturaer på kroner 513.000 – hele det tildelte beløpet er planlagt å 
brukes. Mindreforbruk pr 31/8-19 er kroner 405.000.  

 
Budsjettjusteringer som har kommet i løpet av året. 
Tenker man prognose fremover så ligger vi an til et merforbruk på ca 400.000 
NOK. Dette er basert på høyrere lønnsutgifter enn forventet. Grunnen til at vi 
nå ligger godt an, er tildeling av mindreforbruk som vi ikke har benyttet oss fullt 
av enda. 

 
34/19  Skolens arbeidsmiljø  

Godt miljø, lett å samarbeide/prate med de andre. Personalet er flinke til å dele 
det som også kan være vanskelig. Det er viktig. Fin tur med alle ansatte til skogs 
på utviklingstid i dag.  
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35/19  Eventuelt 
Digital fremtid. Litt diskusjon om synspunkter etter programmet "Debatten" om 
læringsbrett i skolen på NRK i går. Nyttige perspektiver å ta med seg videre.  

 
Møtebok godkjent    
 
 
   __________________  ___________________ 
Dato 18.09.19 driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 


