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Til stede:  

 Christopher Brekke, vararepresentant for foresatte (1-7) 

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

Elin Rasch Sneve, representant for de ansatte 

Silje Bentzen, representant for de ansatte 

Selma Sandnes, representant for elevene 

Leonora Rødland, representant for elevene 

Gjermund Jørgensen, rektor/sekretær 

Einar Altern Berge, leder Nordseter AKS 

Tine Frøytvedt, ass. rektor/referent 

 

Ikke til 

stede: 

Mona Stridsklev, Joakim Lie, Anita Nymark, Hanne Sannes-Moe 
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Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 22. september 2021  

 

16-2021:     Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

                       Godkjent 

Rektor ledet dagens møte da driftsstyrets leder hadde meldt forfall og nestleder ble 

forhindret fra å delta rett før møtet startet. Vi valgte likevel å gjennomføre da det kun sto 

orienteringssaker på agendaen. 

                        

17-2021:    Status økonomi 

Rektor og AKS-leder redegjorde for status økonomi        

 

18-2021:    Oppstart nytt skoleår  

Det har vært godt å begynne et nytt skoleår på grønt nivå, med tilnærmet normale 

skoledager.  Skoleåret så langt har likevel vært preget av pandemien da det har vært en del 

smitte. Fraværet i enkelte klasser har til tider vært høyt pga elever som har vært i isolasjon 

eller karantene. I oppstarten var det u-trinnet som var mest berørt, før 

massetestingsregimet og vaksinering ble igangsatt. Den siste tiden er det mellomtrinnet 

som har hatt mest smitte. Vi er derfor glade for at massetesting nå også kommer i gang på 

barnetrinnet.  
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19-2021:    Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

Elevrådet informerte om at de planlegger en markering mot rasisme 9. november. Elevene 

vil arbeide med temaet i skoletiden, også i tiden før, og markeringen avsluttes med appeller 

og fakkeltog, i regi av FAU.  

 

Eventuelt      

Velkommen til våre nye elevrepresentanter: Selma og Leonora. Begge fra 10. trinn, og 

henholdsvis leder og nestleder i elevrådet. 

 

Rektor tok opp tråden fra siste møte ang. en innføring i hva som ligger til grunn for skolens 

økonomi, som utregning av lærernorm, for de som ønsker. Det kom innspill om at dette bør 

være obligatorisk for alle medlemmene av driftsstyret. Rektor presiserte at det uansett vil 

bli gitt en redegjørelse for dette i forbindelse med nytt budsjett.  

 

Det ble ikke satt dato for neste møte, ettersom verken leder eller nestleder av DS var til 

stede. Vi sender ut beskjed om datoer så snart det er bestemt.  

 

 

 

 

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

 Ingvild Golberg, vara for ansatte 

 Martin Larsen, vara for ansatte 

              Aud Lilly Næss, vara for ekstern kommunal representant 

               Thea Schjerven,  vara for ekstern kommunal representant   

               Erik Conradi, vara for foresatte  

               Mona Charlotte Nordheim, vara for foresatte 

 

              Andre 

              Jan Nessjøen HVO 

 Ingrid Indset, undervisningsinspektør 1-7 

Karen Beate Wasa-Schrader, undervisningsinspektør 8-10 

 Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10 

              Mina Lohne, administrativ leder 

              Line Hystad, økonomiansvarlig 

  

              
 

 


