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Holmen skole, referat fra driftstyremøte, 10.03.20 

Sak 13/ 20   Godkjenning av referat fra møte 11.02.20 

Godkjent 

 

Sak 14/ 20  Godkjenning av innkalling 10.03.20  

Godkjent 

 

Sak 15/20  Konstituering av driftsstyret (vedtakssak)  

Forslag: Vibeke videreføres som leder av DS.  

Konklusjon: Støttes av DS ved akklamasjon  

 

Sak 16/20  Behandling av fullstendighetserkæring (vedtakssak)  

Denne godkjennes av DS.  

 

Kommentar: Etiske retningslinjer. Ønske om at etiske retningslinjer gjennomgås muntlig med de 

ansatte ved oppstart av hvert skoleår i tillegg til at de ansatte signerer når de starter opp. Ta 

opp etiske dilemmaer som kan oppstå ved f.eks. å motta gaver.  

 

Sak 17/20  Årsregnskapsrapport for 2019 (vedtakssak)  

Årsregnskapsrapport for skole og AKS godkjennes av DS.  

 

Sak 18/20 Orientering fra rektor / administrasjonen herunder (orienteringssak)  

- Fag og timefordeling 

 

Møtereferat  
 

 

 

Til stede: Per Barth Lilje, Monika Dypeng, Terje Bjøro, Vibeke Siljan Krohn, Anita Nilsson, 

Birgitte Kalstadstuen, Kristian Gauperaa, Trine Lie   

Møtegruppe: Driftsstyre 

Møtested: Holmen skole, møterom ved personalrom 

Møtetid: 10.03.20 kl 18.00  

Saksbehandler: Tor Olav Tangen 

Telefon: 99738688 

Vår ref.: 19/69132 – 9 
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Rektor redegjorde om at det er lagt for få årstimer på dagens 2. og 3.trinn. Det er 

snakk om 0,5 timer på 2.trinn og 1,5 timer på 3.trinn. Skolen tar inn timer ved å 

øke antall timer på 4.trinn til 23 som er 1 time mer enn oppsatt. Videre planlegges 

det ytterligere en halv time ekstra fra 5.trinn fra 22 til 22,5 timer per uke. For 

2.trinn økes timetallet fra høsten fra 21,5 til 22 timer per uke.  

 

- Rekruttering:  

Ressurslærer / kontaktlærer: 58 søkere til inntil 9 stillinger.  

Det er mange kompetente søkere. Vi har intervjuet 16 kandidater og så langt er 8 

lærere innstilt. De får tilbud i disse dager. Så langt ser det ut som skolen får de 

kandidatene som er innstilt på 1.plass. De som får tilbud har spredning i alder og 

kjønn.  

 

Sosiallærer: 23 søkere til 1 stilling.  

Vi har mange kompetente søkere. Torsdag 11.03 skal det gjennomføres 

førstegangsintervju med 5 kandidater.  

 

Sak 19/20  Orientering fra FAU, herunder (orienteringssak)  

- Valg 

Kristian og Vibeke er gjenvalgt som leder og nestleder av FAU.  

 

- Orientering om Trafikksituasjonen 

Det jobbes med holdningsarbeid blant foreldrene. Ikke noe nytt å melde mtp 

arbeid opp mot politikere, etater.  

Det snakkes om overganger over Stasjonsveien, også krysset Hemingveien / 

Stasjonsveien. Fortau vestover langs Stasjonsveien som per i dag er smalt og lite 

egnet. Ønske om fortau langs Bjørnveien mot Løkkaskogen. Her er det ikke fortau 

per i dag.  

 

Foreldrene står trafikkvakter. Det er diskutert om trafikkvaktene skulle stått 

lengre opp i Holmenkollveien for å roe ned bilistene. Trafikkvaktene har opplevd 

flere farlige situasjoner.  

 

Trafikkvaktordningen fungerer godt blant foreldrene. Denne videreføres også til 

høsten.  

 

Spørsmål: Hvordan skape bevissthet blant bilistene som kjører fort i området 

rundt skolen? Ønske om å dekorere støyskjermen mot Holmenkollveien for å 

vekke oppmerksomhet blant bilister, som en holdningsskapende effekt.  

 

Forslag fra skolen: Gjennomføre en kampanje i forbindelse med skolestart for å få 

bilistene til å bremse ned farten.  

 

- 17.mai 
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FAU er i planleggingsfasen. Skolen er påmeldt toget som går i byen. Etter 

barnetoget er FAU i dialog med FAU på Slemdal om å koordinere arrangement på 

skolen slik det ble gjort i fjor.  

 

Innspill: Kan det være et felles arrangement mellom Slemdal og Holmen?  

 

Tilsvar: Det er mange foreldre, og Slemdal trener nok plassen for å gjennomføre 

sitt arrangement. Holmen er litt redd for å drukne i mengden.  

 

 

Sak 20/20  Orientering fra politikere, herunder (orienteringssak) 

- Høringsutkast 

Skolebehovsplanen kommer ut på kommunens hjemmeside 1.april. Høringsfrist er 

7.juni. Planen skal opp i byrådet ila september.  

 

FAU ønsker å legge inn et høringssvar og har etterspurt om det finnes foreldre 

som har kompetanse til å skrive høringsuttalelser.  

 

Det er aktuelt å se skolebehovsplanen opp mot Holmen skoles behov.   

Det er to ting som er aktuelt å uttale seg om; økonomi og kapasitetsutfordring 

mtp ungdomsskole.  

 

Det er ønskelig at man koordinerer noen hovedbudskap som formidles fra skole og 

foreldre.   

 

DS har neste møte den 26.mai. Det er behov for å ha klart et høringsforslag som 

kan drøftes på dette møtet.  

 

Det er ønskelig med et arbeidsmøte som møtes direkte etter påske, 15. eller 

16.april hvor det utarbeides et forslag til høringsuttalelse fra skolen. 

 

Vibeke,  Monika, Tor og noen foreldre fra FAU møtes. Sørge for at det er en 

representant fra PLUSS med i denne arbeidsgruppa.   

 

Konklusjon: Vibeke og Tor tar ansvar for å kalle inn til arbeidsmøte.   

 

 

- Trafikksituasjonen 

Det er ønskelig at sittende BU tar trafikksituasjonen rundt Holmen skole på alvor. 

Det er laget en prioriteringsliste på tiltak.  

 

Tiltak: Monika prøver å få inn en oversikt til neste DS møte om foreslåtte tiltak.  
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Sak 21/20 Eventuelt  

 

Informasjon om korona:  

Skolen forholder seg til informasjon fra FHI (Folkehelseinstituttet).  Skoledagene gjennomføres 

så normalt som mulig. Det er viktig at barna ikke opplever frykt.  

 

Trivselsundersøkelsen 1.-3.trinn  

Rektor gjennomgikk de generelle tallene for trinnene. Det er gledelig at elevene på 1.-3.trinn 

opplever at de har en god venn på skolen.  


