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Protokoll 

 

Til stede: Bjørn Gilbert, Henning Stene, Tor Kaapvik, Renata Hrzanova, Frode Stenvik,Kine 

Revheim, Inger-Lise Andresen, Hilde Bjøralt, Elisabeth Gjesti 

Forfall:   

Møtegruppe: Driftsstyret Elverhøy skole 

Møtetid: Torsdag 14.9.2017 

Referent: Elisabeth Gjesti 

Neste møte  5.12.2017 

 

 
Innkalling godkjent 

Protokoll godkjent 

 

Sak 1 / 2017 – 18 Skolen: elever og ansatte 2017 – 18, orientering ble gitt. 

   12 nye elever; 11 i 1. klasse, 1 i 4. klasse 

   3 nye lærere.  

   God start!   Driftsstyret tar dette til etterretning. 

 

Sak 2 / 2017 – 18  Budsjettsituasjonen, Tertialrapport, gjennomgang.  

Skolen driver med "fornuftig forbruk". Merforbruket blir som antatt. P.t. beregnet 

til ca 1.7 mill. kroner.  

Driftsstyret tar dette til etterretning. 

 

Sak 3 / 2017 – 18 Elevenes psykososiale miljø, informasjon om ny § 9a i Opplæringsloven 

v/ skolens ledelse. Informasjon gitt og delt ut. Nytt lovverk krever stor grad et mer 

aktivt arbeid og større forebyggende satsning for elevenes psykososiale miljø, hvor 

«alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring». 

Alle som har forbindelse med skolen skal ha denne informasjonen. 

Driftsstyret har fått informasjonen. 

 

Sak 4 / 2017 – 18 Brukerundersøkelsen 2017, informasjon og konsekvenser 

   v/ skolens ledelse. Dette punktet ble tatt sammen med neste.  

 

Sak 5 / 2017 – 18 Årshjul for samarbeid med foresatte.    

Ledelsen ved skolen ønsker å bedre kontakten med og informasjonen til foresatte. 

Det er derfor laget er årshjul for samarbeid mellom hjem og skole, slik at foresatte 

kan være forberedt på hvilke aktiviteter som kommer nåe. 

Årshjulet ble gjennomgått og Driftsstyret tar dette til etterretning. 

 

 Eventuelt   Nytt fra FAU. Kort info. Kommer som fast punkt på hvert møte framover 

Elevenes psykososiale miljø. Kommer som fast punkt på hvert møte framover 

 

 

 

 

Bjørn Gilbert 

Leder Driftsstyret                                                                                Elisabeth Gjesti  

              Referent 


