
Kort referat fra styremøte ved Steinerskolen på Rotvoll den 25.
november 2021

Sak nr. 1/21 Daglig leders orientering
● Daglig leders rapport om elevenes psykososiale miljø ved skolen

Skolen har to aktivitetsplaner som følges opp. Klasselærerne og andre ansatte følger tett opp i
dialog med foreldrene. Vaktholdet i friminuttene er forsterket. En av spesialpedagogene våre
følger opp jentegrupper på barnetrinnet der det er utfordringer i de sosiale relasjonene. Det
har dukket opp noen utfordringer mellom gutter på to trinn i ungdomsskolen. Dette følges
opp av klasselærerne. Her er det også god dialog med foreldrene. Aktivitetsplanene har blitt
fulgt opp over lengre tid. Foreldre og elever har merket bedring, men vi holder planene åpne
fram mot jul slik at vi ikke konkluderer i sakene for tidlig.
Kurspakke ang. Kap. 9A lagt ut i Teams for styrets medlemmer og de ansatte. Kurspakken
sørger for at skolens styre og ansatte har nødvendig kunnskap basert på forskning, skolens
plikt i Kap. 9A-saker og juridiske forhold omkring elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.
Ansattes rett til et trygt og godt arbeidsmiljø.

● Daglig leders rapport om ansattes sykefravær
● Avviksrapport ang. lekeplassen. Vaktmester BM Larsen er Bille AS sin faste partner mht.

vedlikehold av lekeplassen vår. Firmaet har ikke fulgt opp og daglig leder har derfor gitt
oppdraget til DinVaktmester.

Vedtak: Styret tok daglig leders orientering til etterretning.

Sak nr. 2/21 Anskaffelse av plattform for digital arbeidsflyt
Vedtak: Styret ber administrasjonen om å forfølge saken, med siktemål om å kunne ha det i drift til
høsten, med et endelig styrevedtak i februarmøtet.

Sak nr. 3./21 Strategiplan-prosessen, så langt
Vedtak: Styret tok daglig leders rapport til orientering.

Sak nr. 4/21 Regnskap for sept. 2021
Vedtak: Styret tok regnskapsrapport for september 2021 til orientering.

Sak nr. 5/21 Budsjett for 2022
Vedtak: Styret etterlyser avdelingsregnskap for SFO fra 01.01.22.
Styret foreslår at det kommer avdelingsregnskap på Helsepedagogisk avdeling om 1-2år. - Budsjett for
2020 legges inn i budsjettet for 2021. Styret godkjenner framlagt budsjett for 2022 som veiledende.
Endelig budsjett legges fram i januarmøtet.

Sak nr. 6/21 Valgreglement
Vedtak: Grunnlagsdokumentet fra Per og Ann-Rita sendes over til kollegiet og FAU til bearbeidelse og
kommentar. Observatørene deltar i møtene, og sender dette videre til styret.

Trondheim, 1.desember 2021
Vebjørg Tingstad


