
Referat fra styremøte 3/21 ved Steinerskolen Rotvoll 17. mars 2021
NB: Styret ved Steinerskolen Rotvoll tester gjennom dette referatet ut en metode for på en effektiv og kortfattet måte å nå ut til
alle grupper med samme informasjon fra styremøtene til samme tid. Dette er et redigert utdrag av styrets protokoll, til
orientering for alle foreldre og ansatte ved skolen, samt at det sendes til FAU, styrene, SRG-styret, Rotnissen barnehage og
Camphill Rotvoll-styret. I tillegg legges det ut på skolens hjemmeside. Trondheim, 30.03. 20121  - Vebjørg Tingstad -
styremedlem

Sak 27 Daglig leders orientering
Frode Fredriksen ga en generell orientering om driften; at han har “arvet” en del gamle
saker, at han kommer til å varsle styret om lovstridige vedtak, at han møter alle parter
fortløpende for å komme i dialog, dette gjelder både internt og eksternt, og at han har begynt
å legge planer for samarbeid  og kursing av kollegiet.
Sak 28 Stadfesting av valg av ny styreleder, styrets arbeid og rektors fullmakter
Vedtak: Et samlet styre stiller seg bak Per Frost som ny styreleder fra 09.03.2021
Sak 29 Årsmelding og årsregnskap 2020
Tidligere styreleder Ivar Sørøy deltok på denne saken og ga en orientering.
Vedtak 1: Styret vedtar årsberetninga med de forslagene til endring som framkom i
styremøtet. Signeres av avtroppende og påtroppende styreleder.
Vedtak 2: Regnskapet ble godkjent som skolens regnskap for 2020.
Sak 30 Daglig leders orientering om ansettelser våren 2021
Under denne saken ble det påpekt at det ikke hadde vært gjennomført medarbeidersamtaler,
og det ble bedt om at det blir foretatt en kartlegging av kompetanse blant de ansatte.
Vedtak: Rektor har fullmakt til å gjøre ansettelser innenfor budsjettet.
Sak 31 Daglig leders orientering om tilsynssak
Daglig leder orienterte om framdriften mht svar overfor Utdanningsdirektoratets endelige
tilsynsrapport og vedtak av 28.1.2021. Det er viktig at tillitsvalgte, kollegiet og foreldrene i
tillegg til styret får tid til å gå gjennom dokumentet etter som dette vil ha stor betydning for
drifta av skolen under pandemien. Frist 25. mars.
Vedtak: Styret tok saken til orientering med følgende kommentar fra styreleder: Styret,
kollegiet og foreldrene får frist til å sende innspill til daglig leder innen søndag kveld. Det
endelige svarbrevet formuleres av rektor og sendes U-dir og med kopi til styret.
Sak 32 Tillegg til sak 28 Styrets arbeid og rektors fullmakter
Styreleder ønsker transparens, dialog, gode rutiner, godt foreldresamarbeid på veien videre -
en strategiplan. Dialog er også stikkord for å imøtekomme ønsket fra elever om
skolebibliotek og oppgradering av uteområdet.
Rektor har inngått avtale om 100 % stilling uten undervisningsplikt.
Vedtak 1: Ny instruks endres og dateres 17.03. 2021. Daglig leder fører referater.
Vedtak 2: Instruksen for daglig leder endres i henhold til det som framkom på styremøtet.
Vedtak 3: Samarbeidet mellom CamphilL Rotvoll og Steinerskolen på Rotvoll bør styrkes.
Styreleder og rektor bør delta i eiendomsselskapets styremøter. Dette tas som sak i
april-møtet.
Sak 33 / 34 Selskapets økonomiske stilling
Styret tok saken til orientering, jfr sak 29.
Sak 35 Retningslinjer for valg av styremedlemmer
Vedtak: Valgreglementet settes opp i sin fulle bredde til høsten. Vi finner pragmatiske
løsninger for de valg som skal skje i mai/juni-møtet.
Sak 36 Saker til neste møte
Sak 37 Eventuelt




