
Kortfattet referat fra styremøte 6/21 ved Steinerskolen Rotvoll 26. mai 2021

Dette møtet var etter møteplanen det siste før sommerferien.

Sak 61: Daglig leders orientering

● Månedsrapport til styret under pandemien om psykososial utvikling og kommunikasjon med
elever og foresatte

● Oppstart av avd. Vidar - økonomi, organisering, faglig innhold og utfordringer

Vedtak : Styret godkjenner administrasjonens forslag til restart av avd. Vidar med siktemål om full drift
med 15-20 elever. Veksten tilpasses tilgang på elever, tilgang på relevante lærekrefter og egnede
lokaler. Økonomien balanseres i vekstperioden slik at restarten ikke belastes skolens ordinære
løpende drift.

● Samling/planleggingsdager for kollegiet på Jægtvolden Fjordhotell før skolestart.

Sak 62: Regnskap 1. kvartal, budsjettkontroll og resultatprognose
Vedtak: Budsjettet ble godkjent og regnskapet tatt til orientering. Videre føres regnskap og budsjett
fra og med 2. halvår 2021 med fire avdelinger: 1) Avdeling Steinerskolen; 2) Avdeling Vidarskolen; 3)
Avdeling Fritidshjemmet og 4) Avdeling Styret.

Sak 63: Utskifting av dekke ved stabburet - Utegruppa
Vedtak:Styret setter av ei ramme på kr 400 000,- totalt til oppgradering av grunnforholdene ved
Stabburet. Kostnaden blir å aktivere i årets regnskap og finansieres gjennom reduksjon av
bankinskudd/plasserte pengemidler.
Styret tok daglig leders orientering om reorganisering av utegruppa til etterretning. Alle tiltak innunder
gruppas område skjer under daglig leders styring.

Sak 65: Organisering av styrets arbeid
Vedtak: Saksutredninger og alminnelige sekretærfunksjoner for styrets arbeid tilligger daglig leder
med administrasjonsstab. Daglig leder bes sørge for at kollegiet deltar så langt mulig allerede i
saksutredningsfasen og Kollegiets tillitsvalgte bes sørge for at relevante styresaker er behandlet i
kollegiemøte før styremøtet holdes.
Av hensyn til tid til medvirkning skal styremøtenes sakspapirer normalt foreligge tilgjengelig innen
utløpet av fredagen i uken før styremøtet holdes. (Styret tar forbehold om at hastesaker kan oppstå.)

Sak 66: Seminar - og strategiplaner
A: Opplæringslovens § 9 A
B: Styrets forsvarlige system
C: Essensen i Steinerpedagogisk skoledrift
D: Strategi - og bærekraftsplanlegging

Vedtak A: Styret ber rektor om å tilrettelegge for et 2x3-timers TEAMS-seminar på kveldstid - åpent
for FAU, Styremedlemmer og kollegiet.
Vedtak B: Kollegiets/administrasjonens nytte av dokumentene utredes. Samtidig gjennomgås
volumet med tanke på en forkortet versjon beregnet for styrets bruk. Steinerskoleforbundets ressurser
søkes utnyttet da saken er aktuell for samtlige private grunnskoler. Rektor (eller den de han delegerer
oppdraget til) gis ansvar for saken – utredning og forslag til ny løsning presenteres i styremøte i
september 2021.



Vedtak C: Styret gir rektor og adminIstrasjonen anledning til å utarbeide 1-3 seminarer for ansatte
og styret i skoleåret 2021/2022 om essensen i Steinerpedagogisk skoledrift.

Vedtak D: Styret inviterer elever, foreldre, kollegiet, SRG, Rotnissen og Camphill til å gi seg med i
utvikling av en langsiktig strategiplan for videre utvikling av Rotvoll Gård som antroposofisk lærings-
og helsepedagogisk arena. Den startes med en «intro» innen vi starter igjen til høsten. Styreleder tar
lederansvar for gruppens arbeid. «Introen» legges frem til styrebehandling i august-styremøtet –
utviklingen gjentas som egen sak i hvert av styremøtene utover høsten, Styreleder/rektor (eller den de
som oppgaven delegeres til) er ansvarlig for prosessen. Ei intro-gruppe bestående av styreleder,
daglig leder og representanter for ansatte og foreldre (Eyvor) tar på seg arbeidet med å utarbeide et
skjelett for selve prosessen. Sluttmålet for prosessen vil være januar 2022.

Sak 67 Styrets møteplan høsten 2021
26.august, 21.oktober og 25.november

Sak 68: Skolens ordensregelement - “Skolens rutiner for smitteverntiltak” og
“Skolens beredskapsplan”
Vedtak: Utkastet til nytt ordensreglement ble godkjent slik som fremlagt. Forskriften har virkning fra
01.08.21. "Skolens rutiner for smitteverntiltak "og "skolens beredskapsplan" godkjennes. Eventuelle
justeringer som følge av kommentarer/erfaringer i ettertid følges opp administrativt. Nytt
ordensreglement, skolens rutiner for smitteverntiltak og skolens beredskapsplan gjøres kjent for
ansatte, elever, foreldre og kunngjøres på skolens nettsider. Ved fremtidige revisjoner skal disse
fremlegges for styret til endelig godkjenning.

Sak 69: Valg av styremedlemmer til Steinerskolen og Stiftelsen Rotvoll Gård

Vedtak om valg av styremedlemmer følger:

Kollegiets innstilling til valg av styremedlemmer til SRG: Steinar Hoff Leirvik og Hermann
Schmiemann tiltrer som styremedlemmer. Nina Egeland tiltrer som vara.

Kollegiets valg av ansatte til skolestyret: Elisabeth Ulsund tiltrer som styremedlem. Dan Fosse tiltrer
som vara.

Valg av eksternt styremedlem til skolestyret følger kollegiets anbefaling: John Andrè Aasen tiltrer som
styremedlem. Kaare Hagerup tiltrer som vara.

Janne Fjelnseth tiltrer som vara for Vebjørg Tingstad.

Håvard Spjøtvold gjenvelges som kandidat til styret. Camilla Stabel Jørgensen velges som vara.

Styreleder takket Carl Fredrik Dons for innsatsen på vegne av skolen og de av
styret som fortsetter videre.

Referent Vebjørg Tingstad  - styremedlem




