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Referat fra driftsstyremøte på Disen skole 24. november 2020  
 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet på Disen skole 

Møtetid: onsdag 24.11.20 

Sakframleggere: Marie Torheim Kristoffersen og Birgitte A. Stub 

Referent: Geir Ueland 

 

Fra driftsstyret: Elisabeth B Riksfjord, Trine Amundsen, Tom Chr. Berg, Ketil Sørlien, Elisabeth 

Vorin Haaland (på Teams), Julie Barkenæs, Terje Olav Moen 

Fra Disen skole: Marie Torheim Kristoffersen, AKS-leder, Geir Ueland ass. rektor, Birgitte 

Arctander Stub, rektor 

Forfall:  

 

Kopi til: Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolenes landsforbund 

 

 

Saksliste:  

37/20 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 15. september 

Referatet og sakslisten ligger vedlagt innkallingen 

Vedtak: Driftsstyret godkjente innkalling og referat 

 

38/20 Nytt fra skole/AKS – informasjon fra skolen 

 Opplæringen læringbrett er godt i gang 

 Vi opererer på "gult" smitevernnivå. Vi har ikke fått noen signaler om at vi skal over på 

"rødt", men det kan skje når som helst. 

 På AKS jobber vi videre med arbeidsmiljøet 

 Teksten til AKS lederstillingen har vært behandlet i organisasjonene, og stillingen er lyst 

ut. 

 

39/20  Økonomi skole og AKS, sykefravær, skadeoversikter (saksfremlegg) 

Rektor og AKS-leder redegjorde for økonomien og måndesrapportene for skole og AKS 

 Prognosene viser at AKS ligger an til et mindreforbruk på kr 383 000,- 

 Prognosene viser at skolen ligger an til et mindreforbruk på kr 1 253 462,- 

Vedtak: Driftsstyret tar redegjørelsen til etteretning. Drifsstyret støtter at ledelsen får et noe 

mer framoverlent forhold til budsjett og blir litt "tøffere" i prognosene. Det kom også opp at det 

er behov for oppgraderinger i avdelingene for praktsisk-estetiske fag.   

 



 

30/20 AKS - arbeidsmiljø + bedre opplevd kvalitet for barn og foreldre (saksfremlegg) 

AKS ga en kort oppsummering av resultatet av lokal brukerundersøkelse. Det er ikke så mange 

som har svart, men likevel nok til at tallene gir en tydelig tendens til at det er en forbedring. 

Mange av tiltake som AKS har startet har begynt å virke og flere ansatte gir uttrykk for at de er 

mer fornøyd.   

Vedtak: Driftsstyret tar AKS-leders redegjørelse til etteretning.  

 

40/20  Miljøteam på Disen skole  

Informasjon om midlertidig ansettelse av miljøterapeut, og planen fremover mot et eventuelt å 

påskolen. Skolen og AKS er svært fornøyd med ansettelsen og denne nye måten å tenke 

skolemiljø. Vi ønsker å jobbe videre med klassemiljø og med elever som sliter med emosjenelle 

vansker. Hun som jobber nå er sosionom. Vi vil se på å utvide med en barnevernspedagog og en 

ungdomssarbeider. Skolens ledelse vil komme tilbake til driftsstyret med dette når det er mer 

klart. 

Vedtak: Driftsstyret tar redegjørelsen til etteretning.  

 

41/20  1:1 (en til en) – fremdrift og finanisering – (saksfremlegg) 

Skolen er i rute med utrulling og opplæring av de ansatte. De aller fleste elevene er i ferd med å 

få læringsbrettet sitt i sekken i disse dager. Ledelsen ber om å få ta avgjørelsen om finansiering i 

januar når budsjettet er lagt. 

Vedtak: Driftsstyret tar redegjørelsen til etteretning. 

 

42/20  Elevundersøkelsen og nasjonale prøver 

Vi kan se en litt negativ trend i noen områder av undersøkelsen de siste to, tre årene. Vi er usikre 

på i hvilken grad nedstengig og drift på "gult" smittevernnivå spiller inn. Tallene skal analyseres 

og jobbes med videre i klassene. Vi ønsker stabile høye tall, og må lage gode tiltak som treffer. 

Nasjonale prøver viser et ujevnt resultat mellom klassene våre. Selv om en klasse gjør det bedre, 

så blir trinnet samlet liggende lavt og litt under der vi ønsker å være. Noe kan forklares, men vi 

må også sette i gang tiltak slik at vi snur en negativ trend. Det presiseres fra en av 

representantene for de ansatte at vi vanligvis har langt bedre resultater på 8. trinn, og at det 

betyr at vi gjør noe bra på mellomtrinnet på skolen.   

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til etteretning, og ber skolen om å se på disse 

resultatene i forslaget til strategisk plan for 2021.  

 

43/20  Skolemiljøutvalg  

Skolen har ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med denne saken siden forrige møte. Driftsstyret 

må utnevne sin representant. Det er vanseklig å drive skolemiljøarbeid på skolen da vi ikke skal 

blande elever fra ulike kohoreter osv. Vi har likevel hatt noen møter både i elevråd og i 

skolemiljøgruppa med god avstand mellom medlemmene. Vi vil se på hvordan vi kan få til dette 

videre også i forhold til smittevern.  

Vedtak: Driftsstyret utsetter saken til møtet i mars.  



 

44/20  Gjennomgang av årshjulet, og saker til januarmøtet  

Rektor gikk gjennom saker som skal tas på januarmøtet.  

 Fullstedighetserklæringen 

 Budsjett for 2021 

 Disponering av underskudd/overskudd 

 Finansiering av læringsbrettene 

 Strategisk plan for 2021 

 

45/20  Evaluering av strategisk plan 2020 

Ledelsen og plangruppen har gått gjennom strategien for 2020, og vurdert hvor vi er, og hva vi 

tenker i forhold til 2021. 

Vedtak: Driftsstyret ber skolen ta med diskusjonen og signaler gitt i møtet inn i strategiarbeidet 

2021. 

46/20  Eventuelt 

Avtale og signatur fra medlemmene for honorar ble samlet inn. Foreldrerepresentant Trine 

Amundsen og representant for ansatte Ketil Sørlien er ferdig med sin tid i driftsstyret. Rektor 

takket for innsatsen og de vil få en påskjønnelse fra skolen. 

 

 


