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Referat 

 

 

Til: Driftsstyremedlemmer 

Fra: Trond Herbert Johansen 

Møtegruppe: Driftsstyret, tilstede Jan Eriksen, Regina Amanaborg, Heidi G Rinding, Alis 

Berntsen, Mia Engesbak, Ngoc Nhi Hoang, Hedda G Tjader, Christopher Nalum, 

Åsmund Wætten, Trond Herbert Johansen 

Møtested: Hauketo skole, rektors kontor 

Møtetid: 20.01.2016 17:30 

Saksbeh: Trond Herbert Johansen 

Telefon: 22753402 

Vår ref Click here to enter text. 

Arkiv Click here to enter text. 

 

 

Sakliste 

 

01/2016 Godkjenning av referat og sakliste  

Godkjent 

 

02/2016 Budsjett og økonomi 

Skolen ser ut til å få et mindreforbruk 2015 på ca 1,1 millioner kroner. Dette skyldes i all 

hovedsak elevtallsøkning samt et mindreforbruk fra i fjor på ca 700 000 kroner. Skolen har lagt et 

budsjett  for 2016 som går i balanse. Aktiviteten fortsetter som tidligere.  Mindreforbruket 

foreslåes brukt på lærebøker, ressurslærer i matematikk, elev pc og eksamenskurs 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens forslag. 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens budsjett. 

 

 

03/2016             Strategisk plan 2016 

I 2015 var skolens satsningsområder bedre kvalitet i undervisningen og bedre resultater i 

matematikk. 

For å få til en positiv utvikling på disse områdene ønsker skolen å fortsette med disse 

satsningsområdene skoleåret 2016/17. I tillegg har skolen satt opp lavere elevfravær som nytt 

satsningsområde. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret støtter skolens strategiske plan for 2016/17. 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens strategiske plan 

 

04/2016   Orientering om skolemiljø v/ rektor 

- Elevundersøkelsen 

Informasjon fra rektor. Skolen har for 3. året på rad lave tall når det gjelder mobbing. Men 

så lenge noen ikke har det bra, skal skolen fortsette med et sterkt trykk på et godt 
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skolemiljø. Resultatene for øvrig er nesten identiske med fjorårets, noe rektor sier seg 

fornøyd med, selv om målet er ytterligere fremgang. Tallene blir analysert ytterligere av 

elevråd og lærere, men man ser allerede nå at det må settes inn tiltak for å øke trivsel og 

motivasjon på 9. trinn. 

 

05/2016 Elevrådet informerer om sitt arbeid 

Det har vært avholdt et seminar hvor målet var å styrke elevrådets kompetanse om elevrådsarbeid. 

 

06/2015 Eventuelt 

Valg av ny leder: Jan Eriksen ble enstemmig valgt til ny leder. 

Før valget orienterte rektor om hovedoppgavene til driftsstyret samt kriteriene for hvem som kan 

velges som leder. 

 

07/2015 Dato for nytt møte 

Jan og rektor sender ut dato for nytt møte i forbindelse med endelig behandling av mindre 

forbruket. 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


