
Kort referat fra styremøte den 26.august 2021

Dette var skoleårets første styremøte, for noen det aller første som nye styremedlemmer.
Disse er John André Aasen (ekstern), Elisabeth Hembre Ulsund (kollegiet) og Anna Lena
Ansheim (observatør). To hovedsaker var i fokus: 1) Mange orienteringssaker fra rektor og
2) Forberedelser til skolens strategiarbeid.

Sak 80 Daglig leders orientering

● Oppstart av Helsepedagogisk avdeling
● Oppgradering av skolens ute- og lekeområder, samt avviksrapport etter Trondheim

kommunes tilsyn
● Permisjoner og personalkabal
● Byantikvarens befaring som skulle vært 20. august utsatt til 27.august
● Avviksrapport på lekeområdet

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ga honnør til rektor som på eget initiativ og ved
egen innsats hadde lagt om Steinerskolen på Rotvoll sin hjemmeside til et mer hensiktsmessig
system. Avvik i rapport fra Lekeplasskontrollen AS av klasse B rettes innen 1 mnd, avvik klasse C
rettes innen skoleårets utløp.

Sak 81 Selskapets økonomiske stilling
Halvårsregnskapet sier at vi går i overskudd og vi har en positiv egenkapital. Styret ber om et revidert
budsjett klart til oktober-møtet.
Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak 82 Digital uke-evaluering av trygt skolemiljø og trivsel
Styreleder har foreslått å utvikle et dataprogram som kan samordne all videre rapportering
med basis i elevenes ukentlige evaluering til klassekontakten.
Vedtak: Rektor tar ansvar for at det opprettes en arbeidsgruppe som finner et sikkert digitalt system
for kommunikasjon mellom skole og hjem. Systemet skal også kunne benyttes i jevnlig evaluering av
elevens trivsel og skolemiljø, samt rasjonalisere og samordne all annen overordnet rapportering om
trygt skolemiljø. Pilotprosjektet skal iverksettes i løpet av høsten. Styret ber om en rapport på neste
styremøte i oktober.

Sak 83 Strategiplan

Styreleder har initiert et arbeid med utarbeidelse av en strategiplan for Steinerskolen på Rotvoll.

Vedtak:

1) Planprosessen vedtas fortsatt med basis i styreleders orientering justert med essensen av
diskusjonene i styremøtet.

2) Gruppen oppnevnt for å dra igang prosessen erstattes med en "Redaksjonskomité" bestående
av:
2.1 Styreleder Per Frost
2.2 Rektor Frode Fredriksen
2.3 Foreldre/Styrerepresentant : (Eyvor Aas)



2.4 Kollegierepresentant: (Kollegiemøtet førstkommende mandag utpeker)

2.5 "Redaktør": (Redaksjonskomiteen utpeker)

3) Første møte i "redaksjonskomiteen" avtales såsnart kollegierepresentanten er utpekt.

4) Redaksjonskomiteen organiserer undergrupper og prosesser som gir innspill fra styre, kollegium,

foreldre, Stiftelsen Rotvoll Gård, Rotnissen barnehage, og Camphill Rotvoll

5) Fremdriftsplanen for strategiplanarbeidet tilsier stadfesting av fullført plan ved styremøtet i februar
2022.

6) Utredning av bruk av stabburet og av loftsetasjen over klasseromsbygget for skoleformål bes
oppstartet uavhengig av den videre strategiplanprosessen pga skolens anstrengte romkapasitet.

Sak 84 Beredskapsplan og ROS-analyse

Daglig leder har svart ut Miljøenheten i Trondheim kommunes tilsyn om skolens internkontrollsystem.

Vedtak: Styret vedtok beredskapsplanen.

Sak 85 Kurspakke ang. Kap. 9A Styret har tidligere vedtatt å gjennomføre daglig leders
kurspakke/lesebestilling ang. Kap. 9A og skolensplikt til å sørge for elevens rett til et trygt og godt
skolemiljø.

1) Utdanningsdirektoratets nettressurser ang. skolens aktivitetsplikt:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

2) Folkehelseinstituttets* faktaside om mobbing:
https://www.fhi.no/fp/oppvekst/fakta-om-mobbing-blant-barn-og-unge/

3) Utdanningsdirektoratets nettressurser ang. forebygging og oppfølging av skolefravær:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/forebygge-fravar-i-grunnskolen/

Vedtak:Rektor sender ut link (med tidsfrister) og oppfordrer alle i styret og kollegiet til å gjennomgå
informasjonsmaterialet. En "test-quiss" utarbeides som "repetisjonsøvelse" for deltakerne.

Trondheim, 7. september
Vebjørg Tingstad (styremedlem)


