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Til stede:  

 Hanne Sannes-Moe, representant for foresatte (1-7) 

Hege Marie Berget Gunnufsen, representant for foresatte (8-10) 

Vegard Rooth, ekstern kommunal representant 

Mona Stridsklev, ekstern kommunal representant 

Anita Nymark, ekstern kommunal representant 

Thea Schjerven, ekstern kommunal representant (vara) 

Elin Rasch Sneve, representant for de ansatte 

Silje Bentzen, representant for de ansatte 

Ingeborg Mathilde Lyngseth, representant for elevene 

Sveinung Hassellund Solberg, representant for elevene 

Gjermund Jørgensen, rektor/sekretær 

Einar Altern Berge, AKS-leder 

Tine Frøytvedt, ass. rektor/referent 
 

Ikke til stede: Joakim Lie, ekstern kommunal representant 

Møtested: Teams 

Møtetid: Onsdag 13. januar 2021, klokken 17.00 

 

 
Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 13. januar kl. 17.00 
 
1-2021:         Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 
                         Godkjennes                          
 
2-2021:        Endringer i driftsstyret. Valg av ny leder.                 
                       Hanne Sannes-Moe velges til ny leder 
                       Anita Nymark velges til ny nestleder 
 
                       Vi takker Vegard Rooth så mye for tiden som leder av driftsstyret ved  
                       Nordseter skole.  
 
3-2020:        Budsjett 2021 
                       DS vedtar  skolens budsjett for 2021  
                       Rektor tilbyr en grundigere gjennomgang av skolens budsjett til de som ønsker.  
                       Forslag til tidspunkt sendes i e-post. 
 
4-2020:       Strategisk plan 2021 
        Frist for strategisk plan er i år utsatt i en måned, til 20.02. da skolene har hatt  
                       en usedvanlig hektisk høst som følge av pandemien. Prosessen med å utarbeide     
                       ny plan er derfor også utsatt på Nordseter.  
                       
                      Driftsstyret ser ikke behov for å holde et eget møte før 21.01. for å vedta planen,            
                      men ber om at den sendes til medlemmene når den er klar, og gjennomgås i neste   
                      møte, der innholdet eventuelt kan justeres.          
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5-2020:       Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 
 
FAU:  

• Nyttårsball må i år dessverre utgå i sin opprinnelige form som følge av korona-situasjonen, og så vil 
det vurderes alternativer til nyttårsballet frem mot sommeren om smittesituasjonen tillater dette. 

• Natteravnordningen: Av hensyn til smittevernkrav er ordningen foreløpig nedskalert.  

• Om rødt nivå og hjemmeskole: Tilbakemelding fra flere foreldre om at rødt nivå fungerer dårligere 
enn full nedstengning for deres barn ettersom lærerne ikke er tilgjengelige når elevene har 
hjemmeskole, da de har undervisning med elevene som er på skolen. Det er også kommet positive 
tilbakemeldinger om at det er fint at elevene møtes på skolen, noe de ikke ville kunnet ved full 
nedstengning.  

• Trafikkvaktordningen: Samordning med andre skoler om å sikre utsatte punkter i området. 

• 17 mai: FAU ser for seg et tilsvarende opplegg som i fjor dersom det heller ikke i år kan feires på 
vanlig måte 

• Ansvar for sykler og sparkesykler: Det har vært uklarheter/uenighet om hvem som har ansvar for 
sykler som blir stjålet eller utsatt for hærverk i skoletiden. FAU mener skolen har informert godt om 
hvorfor skolen ikke har erstatningsansvar.  

 
Elevrådet:  

• Hjemmeskole/rødt nivå: Elevene erfarer det samme som FAU.  

• Eksamen: Elevene er bekymret for eksamen. De viser til at fjorårets eksamen ble avlyst etter tre 
måneder med hjemmeskole, og viser til situasjonen for årets 10. trinnselever. Kommentar fra 
rektor: Skolen deler elevenes bekymring, og er i ferd med å sende en henvendelse om dette til UDA. 
Råder elevrådet til å ta kontakt med Elevorganisasjonen.  

• Smittevern: Vanskelig å opprettholde avstand innad i kohortene og ofte tomt for såpe og antibac. 
Rektor oppfordrer elevene til å melde i fra når de oppdager at det er tomt. 

 
Anita Nymark oppfordrer elevene til å kontakte de kommunale representantene om utfordringer og 
bekymring rundt korona-situasjonen.  
 
 
Eventuelt  
Kontaktinfo til ny leder av driftsstyret: 
Hanne Sannes-Moe, 959 49 490, hannesannesmoe@gmail.com       
 
 
Neste møte er onsdag 17.03 kl 17.00.  
 
 

 
Hanne-Sannes Moe 
Driftsstyreleder 
 
                              
 
Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 
 Ingvild Golberg, vara for ansatte 
 Martin Larsen, vara for ansatte 
                Aud Lilly Næss, vara for ekstern kommunal representant 
                Olav Persson Ranes, vara for ekstern kommunal representant   
                Thea Schjerven,  vara for ekstern kommunal representant   

                Erik Conradi, vara for foresatte  

                Hege Randi Daviknes, vara for foresatte  

                Mona Charlotte Nordheim, vara for foresatte 
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                Andre 
                Jan Nessjøen HVO 
 Merete Samuelsen, ass. rektor 8-10 
 Ingrid Indset, undervisningsinspektør 1-7 

Karen Beate Wasa-Schrader, undervisningsinspektør 8-10 
 Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10 
               Mina Lohne, administrativ leder 
               Ingvild Schie Sullivan, HR og økonomiansvarlig 
  
              
 
  
  
  
  
  
  
  
 


