
Referat fra styremøte 5/21 ved Steinerskolen Rotvoll 28.april 2021

Dette var et ekstraordinært møte, noe som bl a skyldes at det foregående møtet var viet
tilsynssaken, at saksmengden da var stor og at noen av saksdokumentene pga tekniske
vansker ikke hadde kommet styremedlemmene i hende tidsnok.

Store deler av møte 5 dreide seg om daglig leders orientering om driften og de store løftene
skolen tar fatt på og skal ta fatt på i løpet av våren og høsten, med det dette innebærer av
utfordringer og prioriteringer.

Åpenhet og informasjonsflyt er et uttalt mål fra styreleder og daglig leder. Det har kommet
god respons på denne formen for kortfattede referat fra styremøtene, og styret er positiv til at
denne rutinen fortsetter.

Sak 44: Daglig leders orientering
● Stabilisering på enkelte trinn pga utfordringer mht elevatferd
● Planlegging av skoleåret 2021/22
● Implementering av ny læreplan
● Opprettelse av Vidarskolen
● Personvernforordningen (GDPR)
● Modernisering av telefonsystem
● Ansettelser
● Administrasjonsressurs neste skoleår
● Utegruppas arbeid (se sak 47)
● Smittevernarbeidet
● Opprydding av “arvet” tilsynssak fra Trondheim kommune ang internkontroll

○ Vedtak: Daglig leders orientering ble tatt til etterretning. Styret burde vært
informert tidligere. Daglig leders arbeid bes gjennomført innen skolestart.

● Oppdatering av skolens nettsider
● Oppfølging av sykemeldte
● Dialog med foresatte og tjenester ang klagesaker
● Friskolenettverk og naboskoler
● Styrking av skolens IT-kompetanse

○ Vedtak: Styrking av IT-kompetanse/utstyr må tillegges stor vekt nå etter
erfaringene med Corona-epidemien og for å styrke spesialundervisningen for
elever med rett til dette. Daglig leder gis fullmakt til å fullføre planene basert
på saksutredning, styrets innspill i møtet og med budsjettmessig dekning
innenfor budsjettets totalbalanse. Styret ønsker en orientering når løsning er
valgt/implementert.

● “Styreplan” vs alternative plattformer for bruk av styret
○ Vedtak: Daglig leder med delegasjonsfullmakt til kontoradministrasjonen

sørger for opplæring i bruk og drift av programmet “Styreplan” og stiller med
alminnelig kontoradministrativ service til disposisjon for styrets arbeide. Hvis
Styreplan etter opplæring fortsatt synes tungvint i bruk, ber styret om at
alternativ programvare utredes og innføres.



Sak 47 Utegruppa
Under denne saken drøftet styret nødvendigheten av det løft som ligger i utegruppas forslag
fra møte 12.april, økonomien i planene, og hvorvidt noen av dem kan risikere å komme i
konflikt med planer om nytt skolebygg. Dette blir nå sjekket opp i mot arealplaner. En idé om
bruk av friområdet ned mot fjorden/samarbeid med kommunen ble presentert.

Vedtak: Styret gir daglig leder mandat til å kostnadsberegne og beslutte hvilke tiltak
som skal gjennomføres i skolens uteområde i samarbeid med Utegruppa og innenfor
rammene av skolens budsjett.
Daglig leder rapporterer direkte til styreleder og styret om hvilke tiltak som prioriteres
og hvilke kostnader som belastes skolens budsjett.
Utegruppa gis en ramme på inntil kr 400.00,- til forbedring av uteområdene.
Uteområder som ikke kommer i konflikt med framtidige utbygginger utbedres innenfor
den budsjettrammen som er gitt. Faste installasjoner gjøres så fleksible at de skal
kunne flyttes ved behov.

Sak 48 Selskapets økonomiske stilling
Det ble her vedtatt en plan for rapportering av regnskapsoversikter til styret.

Sak 50 Valg våren 2021
Dette blir sak på styremøtet den 26.mai. Saken forberedes nå på følgende måte:

● Tidligere daglig leder Anne Cathrine Bernhardsen avløses i styret for SRG av Frode
Fredriksen

● Berit Glasø og Ann Rita Golis utlyser valg av kandidat til SRG-styret.
● Kollegiet og foreldrene fremmer forslag til kandidater til valg av nye medlemmer og

vara til skolens styre med frist 18.mai og meddeles da styreleder og daglig leder.
Kandidater må være spurt på forhånd og være villig til å stille. Det formuleres en
utlysningstekst for rekruttering i sosiale medier og andre kanaler.

Sak 51 De første 100 dager
Vedtak: I den grad rektor/kollegiet finner det mulig/tjenlig, ønsker styret at elever og
foreldre inviteres til en kvartalsvis evaluering/trivselsrapport som kan være egnet for
å fortløpende måle i hvilken grad skolen lykkes med sitt mål om å gjøre
“Steinerskolen på Rotvoll” til Trondheimsområdets mest foretrukne skole. Ansvar for
prosessen: Frode Fredriksen (eller den/de han delegerer oppgaven til).

Sak 52 Styreleders orientering om ledermøte mellom SRG, Camphill og skolen
Vedtak: SRG anmodes om å vedta at styreleder i Camphill Rotvoll og Steinerskolen
på Rotvoll innkalles til alle møter m/tale-og forslagsrett og får tilsendt alle sakspapirer
og referater. Som alternativ til dette kan styreleder i begge organisasjoner i stedet for
velges til fast valgte styremedlemmer i SRG.

Referent Vebjørg Tingstad - styremedlem


