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Sak 10/ 21   Godkjenning av referat fra møte 25.05.21 

Godkjent 

 

Sak 11/ 21  Godkjenning av innkalling og dagsorden av 07.09.21  

Godkjent 

 

Sak 12/21  Konstituering av DS – valg av driftsstyreleder  

Vibeke Krohn er leder frem til jul 

  

Sak 13/21 Orientering fra administrasjonen 

- Oppstart skole og AKS 

o Godt i gang med et nytt skoleår. Det har startet 64 elever på 1. trinn. 

Vi er veldig glade for at vi fikk til førskoledag før sommeren.  

o Det startet 10 nye pedagoger i høst 

o Planleggingsdagene før skolestart ble blant annet brukt til kursing i 

samarbeidslæring 

o Fokus i høst er samarbeidslæring, kreativt bruk av læringsbrett og det 

gyldige VI 

o Klubben (AKS) på 5. trinn har startet opp 

o Nasjonale prøver starter opp i uke 36. Elevene skal gjennom nasjonale 

prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på PLUSS er fritatt for 
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nasjonale prøver. Det kommer ikke frem i publiseringen at det er 

PLUSS-elver som er fritatt slik at det fremstår som at Holmen skole 

har fritatt mange elever.  

o Oppfølging av kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Lærere 

fargekoder elevene med tanke på hvilket nivå de ligger på og har 

gjennomgang med nærmeste leder om resultatene 

o I høst har vi opprettet et mestringsteam med leselærere og 

spesialpedagoger som jobber på tvers av teamene. Lærerne har gode 

sparringspartnere i mestringsteamet 

o Første fellestema på skolen er vennskap. Fokuset er skolevenner og 

det jobbes godt på tvers mellom PLUSS og ordinær.  

o Vi har startet opp med fadderordning i høst. Elever på 5. trinn er 

faddere for elevene på 1. trinn. 

 

 

Sak 14 / 21 Status økonomi skole og AKS i forbindelse med tertialrapport 2.  

- Per i dag har vi et mindreforbruk i skolen. Når augustjusteringene 

foreligger vil resultatet se bedre ut. Da vil vi også kunne se hva vi har fått 

igjen fra kommunen med tanke på utgifter knyttet til korona. 

                                        -  På AKS er det også et mindreforbruk. Der foreligger det også utgifter  

   knyttet til korona som vi ikke har fått refundert.  

 

Sak 15/21   Orientering fra politikerne 

Monica: Reguleringssak hvor det omgjøres flere kontorlokaler i FO-bygget 

til klasserom. Det er viktig at det ikke kommer utsettelser på 

oppgraderingen på Hovseter. Det vil forrykke fremtidige 

skoleoppgraderinger. 

Terje: Det pågår forhandlinger i byrådet om budsjettet. 

             

 

Sak 16/21   Orientering fra FAU 

FAU er i ferd med å restrukturere seg. Det handler om å få ut det store potensiale 

 i foreldregruppen. Det er viktig å få til gode undergrupper i FAU. Mona Bryn er       

 valgt til ny leder av FAU. 

 

    

Sak 17/21 Eventuelt  

  Ingen saker 

 

 

Til neste gang:  

Gjennomgang av sykefraværet, AKS og skole  

 

 


