
Kort oppsummering fra styremøte ved Steinerskolen Rotvoll 28. juni 2021

Dette var et ekstraordinært møte, primært på grunn av to saker styret måtte ta stilling til før
sommerferien, nemlig økonomi i forbindelse med Fritidshjemmet (sak 75) og et akutt behov
for klasserom for 9. klasse fra skolestart i august (sak 76).

Sak 73 Daglig leders orientering
● Utskifting av dekke ved Stabburet - dette arbeidet starter 10.juli
● Utbedring av klatreparken - dette arbeidet ble ferdigstilt i dag, 28. juni.

Sak 75 Regulering av foreldrebetalinga ved Fritidshjemmet
Siden fritids går med underskudd, og drifta ifølge Friskoleloven skal finansieres ved
foreldrebetaling, justeres prisene og kunngjøres på skolens hjemmeside.
Vedtak: Styret tok saken til orientering og vedtok framlagt budsjett og setter foreldrebetalinga til
kr 2 750,- for full plass og kr 2 150,- for halv plass.

Sak 76 Leie av lokaler eller brakke/paviljong
Skolen har utfordringer mht til klasserom for et av de største trinnene. Flere alternativer har
vært vurdert, og sist torsdag dukket det opp et alternativ som  i mindre grad enn de andre vil
belaste skolens økonomi. Dette  betyr å flytte 1. trinn til Fritidshjemmet for å gjøre plass til 9. trinn.
Klasserommet til 1. trinn vil tilfredsstille kravet om 2 kvm per elev.
Vedtak: Styret følger daglig leders anbefaling om å velge alternativ 3) etter som dette vil belaste
skolens økonomi i mindre grad enn alternativ 1) og 2).

(NB: alt 1 og 2 var leie av lokaler hos AHA Eiendom eller leie av brakke/paviljong hos
Adapteo)

Sak 77 Eventuelt
Styreleder ønsket noen spontane stikkord/temaer til forberedelse og arbeid med et "skjelett" til
strategiplan; dvs innspill fra parter som kan bidra i saker om alle sider av drifta. Punkter og områder
som bør med i planen

● Skolen har en lokal læreplan der grønn profil har vært en del av arbeidet
● Fysisk miljø
● Ambisjoner mht. omfang av skoledrift
● Innholdet i undervisningen (Steiner, antroposofi i moderniteten)
● Grønn skole
● Antroposofien i hverdagslivet i 2021
● Lokalmiljøet og de ressursene som finnes i nærmiljøet
● Diskusjon om skolen kapasitet sett opp mot behovet for vekst
● informasjon om de ansattes kompetanse og tenkning omkring undervisning (rekruttering og

markedsføring)

Dette oppsummerende referatet er utarbeidet på bakgrunn av rektors protokoll.

Trondheim, 28. juni 2021 Vebjørg Tingstad - styremedlem


