
 

 

 
Kort referat fra styremøte ved Steinerskolen på Rotvoll den 
21.september 2021 
 
 
Sak nr. 1/10 Daglig leders orientering 
  

- Årets GSI-rapport til Udir med telledato 01.10.21 
- Rapport om gjennomføring av nasjonale prøver høsten 2021 
- Rapport om utviklingen pt. i psykososialt miljø - ref. Kap. 9A 
- Rapport om utviklingen pt. ref. Trondheim Kommunes tilsynsrapport og nytt internkontrollsystem 
- Rapport om utviklingen i ansattes fravær 
- Sluttrapport m/økonomisk oversikt over oppgradering av skolens uteområder 
- Rapport om status i utbedring av avvik i tilsynsrapport fra Lekeplasskontrollen AS av uteområder 
- Informasjon om Kurspakke vedrørende Kap. 9A 

 
Vedtak: 
Kurspakken legges over i Teams. 
Styret ønsker å få en rapport om psykososialt miljø i hvert styremøte. 
Styret er tilfreds med den positive utviklingen i sykefraværet. 
Styret tok daglig leders orientering til orientering. 
 
 
Sak nr. 2/10 Digital uke-evaluering av trygt skolemiljø og trivsel 
 
Vedtak: 
Styret ønsker at daglig leder anskaffer en læringsplattform for kommunikasjon mellom skole og 
hjem.. Daglig leder inviterer foreldreforeninga inn i dette arbeidet. Kostnadene og mulig løsning av 
en slik anskaffelse legges fram i novembermøtet. 
Forbedret kommunikasjon mellom skole, elev og hjem tas med i strategiplanarbeidet i grupper som 
har ansvar for faglig utvikling og spørsmål om en høyere steinerpedagogisk utdanning på Rotvoll. 
Resultatene av diskusjoner i gruppa legges fram i novembermøtet.  
 
 
Sak nr. 3/10 Styremøteplan 2022 
 
Nr. 1/22 - onsdag 19 januar kl. 18-21 (Strategiplan - 1. gangs behandling av redaksjonskomiteens forslag) 
Nr. 2/22 - onsdag 16. februar kl. 18-21 (Årsregnskapsavslutning. Endelig plan m/visjon, mål og verdi) 
Nr. 3/22 - onsdag 16. mars kl. 18-21 (Beslutning av de første tiltak ifølge strategiplanens prioritering?) 
Nr. 4/22 - onsdag 27. april kl. 18-21 (Regnskap 1. kvartal) 
Nr. 5/22 - onsdag 01. juni kl. 18-21 
Nr. 6/22 - onsdag 31. august kl. 18-21 (Halvårsregnskap) 
Nr. 7/22 - onsdag 26. oktober kl. 18-21 (Føringer for budsjett) 
Nr. 8/22 - onsdag 23. november kl. 18-21 (3. kvartalsregnskap og budsjett) 
 
Vedtak:  
Godkjent som framlagt. 
 
 
Sak nr. 4/10 Stiftelsens økonomiske stilling og føringer for budsjett 2022 
 
Vedtak: Utendørs opprustning, utgifter knyttet til utearealet må ses på som et forsømt område og 
bør utgiftsføres så langt som mulig. Styret ønsker at revisor og regnskapsfører inviteres til 
årsregnskapsmøtet for 2020 16. februar eller 16. mars 2022. Styret foreslår å budsjettere stramt slik 
at skolen har en buffer mht. strategiplanarbeidet og budsjettering. Styret ønsker at det ses på 
innhenting av eksterne midler og tilskudd, som for eksempel spillemidler og Kulturminnefondet. 
 



 

 

 
Sak nr. 5/10 10-års strategiplan for virksomheten 
 
Vedtak: 
Styret gir daglig leder mandat til å se på hvordan skolen kan løse de akutte behovene for flere 
klasserom og spesialrom. Daglig leder setter av tid, planleggingsdag og samarbeidstid, til arbeid i 
strategiplangruppene. Daglig leder oppretter fire grupper i Teams. Foreldrene melder interesse for 
de gruppene de ønsker å delta i. Daglig leder inviterer leder for foreldreforeninga og Eyvor Kristin 
Aas til å rekruttere foreldre med i gruppeprosessene. 
  
 
Sak nr. 6/10 Valgreglement for valg av styre til Steinerskolen på Rotvoll 
 
Vedtak: 
Styreleder Per Frost og styremedlem Ann-Rita Golis møtes for gjennomgang av valgreglementet. 
Legges fram i januarmøtet. Janne Fjelnseth kan bistå i arbeidet med utarbeidelse av reglementet. 
 
 
Sak nr. 7/10 Eventuelt 
 
Saksframlegg:  
1) Søknad fra Rotvoll kultur og fritid om tilskudd til drift av klubb for elever fra 5. klasse og oppover. 
Elever i 1.-4. klasse har allerede et tilbud via Fritidshjemmet. Daglig leder ser positivt på Rotvoll 
kultur og fritids søknad og mener at skolen kan bidra, men at man ikke kan ta av rammetimene til 
undervisning. En løsning kan være at skolen bidrar med en assistent som f.eks. kan være leksehjelp 
2-3 timer pr. uke. Dette oppdraget må passes inn i assistentens arbeidsplan og må være frivillig fra 
den ansattes side. 
 
Vedtak:  
1) Styret ser positivt på tiltaket og gir rektor fullmakt til å gå i dialog med Rotvoll kultur og fritid om 
saken og avslutte saken iht Saksframlegget. 
2) Vebjørg Tingstad skriver et kortfattet referat fra styremøteprotokollen. 
3) Daglig leder gis permisjon med lønn for annet oppdrag 4. nov. 
4) Daglig leder tar over engelskundervisning fram mot jul. 
 
 
 
Referatet er basert på protokollen fra møtet.  
 
Trondheim, 31.oktober 2021 
 
Vebjørg Tingstad 


