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Møtereferat 20.01.21 

 

 

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), , Linda Larsen 
(u.insp.) Elise Høyem Helset (elevrådsleder), Inger-Marie Ytterhorn (F) Finn-Yngve 
Engnæs (H) 

 

Forfall:  

 

 

Møtested: Svendstuen skole 

Møtetid: Onsdag 20.01. 2021 kl. 16.30 

Referent: Bente Strande 

Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte: Onsdag 18. 03 2020 
 

 
DAGSORDEN 
 
 

01/21  Godkjenning av referat  

  Godkjent. 

 

02/21  Godkjenning av innkalling 
  Godkjent. 

 

03/21  Nytt fra elevrådet 

 

I skolemiljøutvalget har vi jobbet videre med hvordan elevene har det ute i 

friminuttene. Vi har snakket om hvordan skoleområdet er delt nå i koronatiden 

og hva elevene liker å gjøre ute. Vi har også snakket om hva som skal til for at 

alle elevene skal få det trygt og godt ute. Hva gjør lærerne nå for å hjelpe til med 

dette og hva kan de gjøre enda bedre? Dette skal vi se på i neste SMU og jobbe 

med det i sammenheng med resultatene fra elevundersøkelsen.  

 Elevene motiveres av økt grad av elevmedvirkning i undervisning. Viser at 

dette er et viktig arbeide. 

  Kohortinndeling av uteområdene, her sees både positive og negative effekter. 

 

04/21   Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 

Skolen jobber nå i perioden "I skogen".  Trinnene jobber med teamet på ulike 

måter. Elevene på 1.trinn har vært på tur og tar med seg elementer fra skogen inn 
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i klasserommet. 3.trinn har spurt elevenee hva de vil lære om, og jobber nå med 

tema regnskogen som forlengelse av perioden "I verden". 4. trinn skal sette opp 

forestillingen "Den levende skogen", mange har vært ute for å se hvordan 

skogen er i vintermånedene.  

 

05/21  Aktuelle saker fra FAU   
FAU får ikke gjennomført sine faste arrangementer om dagen, og regner det som 

usannsynlig at de får til noe dette semesteret. Kan eventuelt bli aktuelt å 

arrangere Svendstudag, avventer for å se om det kan la seg gjøre med en form 

for arrangement på 17.mai. FAU gjennomfører foreldreundersøkelse vedrørende 

trafikk. De politiske representantene oppfordrer FAU til å dele resultatene på et 

senere møte, for mulig videreformidling til aktuelle politiske instanser. På 1. og 

2. trinn skal det være økt fokus på refleksbruk. Det ble ikke sykkelopplæring på 

5. trinn i fjor, grunnet korona, men skolen skal fortsette med denne opplæringen 

på 5. trinn. Det var orientering fra bymiljøetaten vedr skolepatruljen som nå 

legges ned. Bymiljøetaten vil heller satse på innføring av Hjertesoner rundt 

skolene. Litt bekymring for at de med dette skyver for mye anvar for 

trafikksikkerhet over på skolen/foresatte. FAU setter seg bedre inn i dette. FAU 

fikk orientering fra skoleledelsen i forrige FAU møte om hvordan de jobber med 

lærerkabalen for neste skoleår. Det er kutt i budsjettet, noe som skyldes lavere 

elevtall. Ledelsen orienterte også om at vårens foreldremøter og 

utviklingssamtalt er vil skje via Teams på grunn av smittesituasjonen.  

 

06/21  Aktuelle saker fra skolen 

- elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen (O)  

Se vedlegg.  

 

07/21  Strategisk plan 

- strategisk plan (V) 

Hovedfokusområder i 2021 blir fortsatt arbeid med ny læreplan, økt fokus på 

erfaringsdeling og planlegging av undervisning, og fortsatt arbeid med verktøy 

for å skape gode trygge klasse og skolemiljø.  

Planen er godkjent.  

   

08/20  Økonomi  

- budsjett (V) 

Budsjett for 2020 godkjennes.  

Budsjettet for 2020 bærer preg av mindre tildeling enn tidligere år. I stor grad 

skyldes dette nedgang i elevtallet fremover. Det er lite rom for prioriteringer 

utover det som er pålagt og helt nødvendig. Vi forventer å ende med medforbruk 

i 2021.  

Se vedlegg.  

 

09/20  Skolens arbeidsmiljø  

Det merkes at koronatiden tar på. Det er mindre sosialt og lærerne har færre 

møtepunkter. De flest holder motet oppe og støtter hverandre på trinn. Ulike 

livssituasjoner gir ulike utgangspunkt for hvordan situasjonen oppleves blant 

ansatte. Alle er glade for at vi har hatt minimalt med smitte og nedstegning her 

på Svendstuen.  
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10/20  Eventuelt 

  

  
   

 
 
   _______________________ ______________________________ 
Dato 21.01.2021 driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 


