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Møtereferat (revidert utgave –oktober 2020) 

 

 

Til stede: 
Camilla Valdem (DS- leder/foreldrerep.), Anna Charlotte Amdal Neumayer (FAU-
representant) Bente Strande (sekretær, rektor), Christian Ljosland (ass. rektor), Sara 
Syversen (lærer), Benedikte Mykland, (lærer),  Ågot Sundelin Johansen (H), Finn-Yngve 
Engnæs (H)., Thina Ytterhorn (F), Linda Larsen (u.insp.) Elise Høyem Helset 
(elevrådsleder) 

 

Forfall:  

 

Inger-Marie Ytterhorn (F) 

Møtested: Svendstuen skole 

Møtetid: Onsdag 16.09. 2020 kl. 16.30  

Referent: Bente Strande 

Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte: Onsdag 18. nov 2020 
 

 
DAGSORDEN 
 
 

29/20  Godkjenning av referat  

  Godkjent. 

 

30/20  Godkjenning av innkalling 
  Godkjent. 

 

31/20  Nytt fra elevrådet 

De gleder seg til ny lekeapparater i skolegården. Det er litt kjedelig å måtte være 

på samme område i friminuttene. Ny skolegård skal bli ferdig i løpet høstferien, 
det gleder alle seg til! 
Elevene merker allerede litt til at det er en ny læreplan – 7. trinns elevene har 

jobbet tverrfaglig og opplever at de har samme tema i mange av fagene.  

Elevrådsleder Elise er opptatt av hvordan elevene har det på skolen og skal ha 

fokus på det i elevrådsarbeidet i året som kommer.  

 

32/20  Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 

Informasjon om hva som er fokus på trinnene til driftsstyre.  

1.trinn: 

Lære bokstaver, navn og lyd. Forme bokstaven, si lyden, sette sammen med 

andre lyder.  

Telle, tallrekke, tallvenner. Knytte tallmengde og symbol. 
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Bli kjent. Lære rutiner.   

Uteskole hver tirdag. Bli kjent med faddere. De har vært med på tur, hatt 

fadderlesing og leker i bestemte friminutt.  

 

2.trinn: 

2.trinn jobber med bl.a doble konsonanter i norsk. I tillegg skriver vi mye i 

forbindelse med FUS-prosjektet. 

I matte jobber vi med å sortere i mengder, for å lettere kunne skrive riktig antall.  

I vennskapsuken har vi bl.a laget vennskapskort til en hemmelig venn i klassen. 

Ellers jobber vi mye med klassemiljøet og vennskap på andre måter, bl.a 

vennegrupper ute, hvor de som er lekesjefer har fått et lekesjef-skilt de har på 

seg, noe de er veldig stolte av 🙂 

 

3.trinn: 

I matematikk er vi i gang med tallene til 1000. Samtidig bruker vi mye tid på 

problemløsingsoppgaver og strategier - i tråd med ny læreplan 😉 

 

I norsk jobber vi med skriving. Stor bokstav først og punktum til sist. Vi jobber 

videre med løkkeskrift. 

 

I naturfag har vi et langtidsprosjekt om bakterier. Vi lærer om bakterier og om 

hvordan kroppen beskytter seg mot bakterier og infeksjoner. 

 

Vi liker vennskapsuke! 

 

4.trinn: 

Har vært klassevis på naturfagsdag på Båntjern. Der har vi lært om ulike arter 

som lever i og ved ferskvann. Vi har brukt hov, forstørrelsesglass og 

bestemmelsesduk. Mange fant arter de ikke visste fantes. 

Elevene var også med å så på gruveganger i enden av Båntjern, der leita de etter 

stein med jernmalm i. De fikk også høre lokalhistorie.  

Ivrige unger med våte gummistøvler! 

 

Trinnet er i gang med firedeling på fredager med mat/helse, sløyd, fargelære og 

drama. Stor stas med nye fag! 

 

5.trinn: 
5.trinn holder på med Matilda-prosjekt i norsken. 
Vi har også fått bøkene til Arks barnebokspris så det er mye høytlesing for klassene. 

 

 

6.trinn: 

Vi har jobbet tverrfaglig. I samfunnsfag og M&H har temaet vært de nordiske 

land. I vennskapsuken hadde vi fika med te, kanelboller og saft som skulle nytes 

med kjøkkenvenner (svensk mat-tradisjon) og denne uken må elevene finne sin 

indre danske smørbrødmaker og dandere store, overdådige smørbrød av 

grovbrød …. 

 

Så skal vi muligens en tur innom Finland neste uke med middagen kalops og 

desserten pannekakku.  
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I engelsk har vi fokus på vennskap mellom mennesker og dyr og ser/jobber med 

filmen A streetcat named Bob. Her er også livsmestring et sentralt tema.  

 

I norsk jobber vi med prosjektet Bokslukerprisen. Ny tekst hver uke i 10 uker 

som elevene skal lese, snakke om og vurdere ulike tekster. Vi holder også på å 

gjøre oss ferdig med Wonder-prosjektet vårt. Da så vi filmen Wonder i deler, 

skrev sammendrag til hver del som så skrives inn på data og leveres til lærer. 

Elevene tegner en forside og får så en Wonder-mappe med seg hjem. Wonder 

har vennskap som et sentralt tema.  

 

Så har vi jo fått oss fadderbarn og bruker litt tid på dem :)  

 

7.trinn: 

Vi har jobbet med identitet og roller i nesten alle fag, knyttet til perioden vi er 

inne i: vennskap og livsmestring. Det har vært mye turer. Vi har vært på 

markaskolen, turer med vennakapsklassen, turer i gymtimene, tur til 

observatoriet. 

 

Biblioteket: 

I år får vi til at alle klassene kommer på biblioteket annen hver uke, med unntak 

av 1.klasse som kommer hver uke og 3.klasse som kommer 2.hver uke (siden de 

er tre klasser og bare kan det samme tidspunktet). Det er veldig bra! 

Flere trinn starter dagen med stillelesing i egenvalgt bok. Det er bra! 

Vi skal gjennomføre leseprosjekt uke 42 - 44 hele skolen...Det er nytt for oss, og 

det er veldig bra!  

Vi er blitt med i et 3-årig prosjekt hvor vi får Kulturfond-bøker (fakta, 

skjønnlitteratur og tegneserier) etter samme system som folkebibliotekene, dvs 

gratis bøker 3 - 4 g/året.  

 

32/20  Aktuelle saker fra FAU   
Fau har mistet sine to hovedinntektskilder denne våren, på grnn av avlysningen 

av 17. mai feiring og Svenstudagen. 

Fokuset første halvår blir på: 

- Halloween, klassekontaktene holder i dette, slik at det skjer feiring på 

klassenivå, slik at alle inkluderes.  

- Trafikk: foreldreundersøkelse for å kartlegge og bevisstgjøre foreldre på 

trafikksituasjonen. En reflekskampanje er også under planlegging. Det ble 

rapportert at økende trafikk er ansett for å være et problem for skolen og at 

det er utfordringer knyttet til å få gjennomført foreldrevakt-ordningen. 

Etter innspill fra Driftsstyret ble det avtalt at skolen skulle søke samarbeid 

med Slemdal skole vedr håndtering av trafikken. 

- Fau skal være bindeledd mellom Tryvann vinterpark og AKS.   

 

33/20  Aktuelle saker fra skolen 

  - status nytt skoleår (O) 

Fin og hektisk skolestart med alt som skal på plass. I tillegg til ekstra 

smitteverntiltak er det også en ny læreplan å sette seg inn i. Mer dybdelæring og 

tverrfaglighet er viktige stikkord.  

  - utkast til beredskapsplan Covid-19 (O) 
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Denne er under utarbeidelse og vi venter på innspill fra Fau. Utdanningsetaten 

jobber også med retningslinjer for dette. Forbereder oss på både Covid-19 smitte 

og at vi har få lærere i jobb på grunn av mye sykefravær (forkjølelse etc). 

  - arbeid med ny læreplan (O) 

Vi har jobbet i lengre tid med å bli kjent med den nye læreplanen. Nå er lærerne 

i gang med planleggingen av året. Vi jobber nå i perioder, hvor skolen har et 

felles fokus. Vi er nå inne i perioden vennskap og livsmestring. Neste periode 

heter: I verden. Mye av planleggingen til lærerne skjer på en annen måte en før, 

dette krever ekstra omstilling og innsats.  

     

34/20  Status økonomi 

Mindre inntekter enn beregnet i budsjettet. Det ligger an til et merforbruk dette 

skoleåret. Dette skyldes hovedsakelig:  

- Færre elever enn budsjettert for (vi tok høyde for en nedgang fra 18 til 17 

klasser, men det har sluttet flere elever enn beregnet for en klasse).  

- sviktende utleie av skolens lokaler pga pandemien (Covid-19) Nok 115.000 i 

økte direkte utgifter som følge av tiltak ift pandemien 

- Lavere refusjonsgrad enn antatt for slike direkte utgifter som nevnt ovenfor 

 

35/20  Skolens arbeidsmiljø  

Oppstarten er alltid krevende, men utviklingssamtaler og foreldremøter og 

planlegging av året. I tillegg må vi sette oss inn i en ny læreplan, men 

stemningen er god. Rektor og lærere var samtstemt i at det er et godt og 

støttende arbeidsmiljø på skolen, med stort fokus på å legge til rette for sosialt 

samvær utenom arbeidstid blandt de ansatte. Fra lærernes side ble dette 

fremhevet som noe som gjør at skolen skiller seg positivt ut fra andre 

arbeidsplasser. 

Det er ansatt 3 nye lærere i år. 

  

 

36/20  Eventuelt  

- Skolenes finansieringsmodell skal opp til høring, kommer et høringsutkast 

som vi må se på og eventuelt komme med innspill på.  

  
   

 
 
   _______________________ ______________________________ 
Dato 16.09.2020 driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 


