
Referat fra styremøte 4/21 ved Steinerskolen Rotvoll 21.april
2021.

Bortsett fra vanlige formaliteter og noen praktiske eventuelt-saker, var dette styremøtet viet
behandling av tilsynssaken der svarfrist til Utdanningsdirektoratet var fredag 23.april. Det vil
også være en kortfattet informasjon å finne om denne saken i aprilnummeret av Rotvoll-flisa
under overskriften Nytt fra Styret.

Sak 40 Styrets avsluttende behandling av tilsynssaken

Fokus for styrets drøfting var følgende to hovedpunkter:

1. Styrets godkjenning av svarbrev og ny tiltaksplan for trygt og godt skolemiljø. 2. Styreleders

invitasjon til diskusjon om utfordringer knyttet til det psykososiale miljøet i skolen. To sitater

nedenfor er sakset fra forslag til brev som svar til Utdanningsdirektoratet:

«Styreleder foreslår at man benyttet det meste av ressursene på å komme raskt i gang med den
videre implementering og forbedringen av rutinene, heller enn å bruke energien i denne fase på å
fremskaffe ytterligere dokumentasjon av fjorårets handlinger. Derved vil også siste rest av U.dir.
sine avvik fra tilsynssaken raskt kunne være lukket. Hvis U.dir. overveier straffeforfølgning bør vi
heller søke om utsatt frist slik at det som nok fortsatt finnes av dokumentasjon om fjorårets drift
kan letes opp og presenteres som skolens grunnlag for avsluttende forføyningsbeslutning. ..."

"... Alle klassetrinn skal også hver uke ha «klassens time» med tilbakemelding fra elevene og
referat – her skal psykososiale forhold ha spesielt fokus. En standardisert mal for innhold og
rapportering fra disse ville muligens kunne danne grunnlaget for den informasjon som kunne
sammenfattes til styret? Persondata må anonymiseres, men enkeltelever som tenderer mot
mistrivsel må gis synlighet på en eller annen måte i rapporteringen. I den sårbare tiden vi ennå
er inne i bør styret antagelig holdes løpende orientert om utviklingen månedlig, men under mere
normale driftsforhold burde det holde med kvartalsvis informasjon.

Daglig leder har lovet å ettersende en rapport til styremøtet omkring det nye reglementets
utarbeidelse, forankring i kollegiet og implementeringsprosessen i skolehverdagens drift så
langt.»

Vedtak 1: Styret tar daglig leders orientering til etterretning, stiller seg bak rektors svarbrev til
U.dir. og godkjenner de nye rutinene for saksområdet. Implementering gis høyeste prioritet.

Vedtak 2: Daglig leder utarbeider inntil videre en kortfattet månedlig rapport over saksområdet
og skolens utvikling som utsendes til styret uavhengig av om det er tillyst styremøter eller ikke.

Vedtak 3: Avslutning av brevet til Direktoratet: "Med ovennevnte som grunnlag søker styret for
Steinerskolen på Rotvoll om å få gjentatt tilsyn for skolen pr september 2021 og at fjorårets
tilsynssak kan lukkes da forutsatt at skolen oppnår vesentlige forbedringer innenfor de omtalte
områder".

Referent Vebjørg Tingstad - styremedlem


