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Til stede:  

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

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

Joakim Lie, ekstern kommunal representant 

Anita Nymark, ekstern kommunal representant 

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 

Tine Frøytvedt, ass. rektor/referent 

 

Ikke til stede: Mona Stridsklev, ekstern kommunal representant  

Einar Altern Berge, AKS-leder 

 

Møtested: Teams 

Møtetid: Onsdag 19. mai 2021, klokken 17.00 

 

 
Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 19. mai 2021  
 
 
12-2021:     Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 
                       Godkjent 
                        
13-2021:    Status økonomi 
Rektor redegjør for skolens mindreforbruk (se vedlegg til innkallingen). 
Gjennomgang av utregning av lærernorm tas opp som siste sak på neste møte, slik at de som ønsker kan få 
en innføring i utregning for lærernorm. 
 
AKS-budsjettet går i balanse, med enten et lite merforbruk eller mindreforbruk,  
avhengig av hvor mye av ekstrautgifter til korona-tiltakene som refunderes.  
 
 
14-2020:     Oppsummering av inneværende skoleår og informasjon om det neste 
Det siste året har vært tungt for elever og ansatte. Nordseter var godt rustet digitalt og lærere og andre 
ansatte har strukket seg langt for at elevene skal ha en så normal hverdag som vanlig. Kjerneoppgaver har 
vært prioritert framfor pedagogisk utviklingsarbeid. Lærerne er nå slitne av alle omstillinger og tilpasninger. 
Mange lærere har syntes det har vært frustrerende med mange nærkontakter på jobb, parallelt med strenge 
restriksjoner for sosial kontakt på fritiden. Lærerne er også frustrerte på elevenes vegne, og har fortsatt et 
håp om at muntlig eksamen blir avlyst.  
 
Neste skoleår starter forhåpentlig opp på vanlig måte. Vi vil evaluere året vi har vært igjennom for å se hva vi 
tar med oss videre av positive erfaringer. Implementering av ny læreplan vil stå sentralt. Håp om å 
gjennomføre personalseminar.  
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Confidential 

11-2020: Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 
FAU:  
Bekymring fra foresatte på 10. trinn pga usikkerhet rundt avslutning av grunnskolen. Takk til Ingeborg for å 
ha stilt opp i FAU. 
17. mai: Rebusløp gjennomført for andre år på rad. Solgt 350 Nordseter-pass. Søkt om tilskudd og fått 
10.000 kr i støtte. Likevel færre inntekter enn vanlig.  
10. trinnsball: Det er Ikke tatt en endelig beslutning, og fortsatt håp om å få til noe.  
Elevrådet: 
Har hatt godt samarbeid med ledelsen og fått gode forklaringer på det som skjer. 
Mange er urolige med tanke på muntlig eksamen og usikkerhet rundt rammer for gjennomføring. 
Håper på sommerball. 
 
Eventuelt     
For første gang har Nordseter avgangselever på barnetrinnet. En komite bestående av elever, foresatte, 
lærere og ledelsen planlegger en høytidelig avslutningsseremoni for etterfulgt av noe gøy og uformelt.  
 
Vi takker Ingeborg og Sveinung for imponerende innsats i driftsstyret og på andre arenaer og ønsker lykke til 
videre!       
 
 
Neste møte er onsdag 22. september kl. 17.00.  
 
 

 
Hanne Sannes-Moe 
Leder 
 
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  

               Christopher Brekke, vara for foresatte  

               Mona Charlotte Nordheim, vara for foresatte 

               Emilie Helga Moxnes, vara for elevene 

               Leonora Rødland, vara for elevene 

 

 

              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 
              Ingvild Schie Sullivan, HR og økonomiansvarlig 
  
              
 
 


