
Kort referat fra styremøte 16. februar 2022 

 

Sak nr. 1/2 Informasjon fra styreleder i sak om klubbens/(kollegiets?) uttrykte mistillit til styreleder og om 

forsøket på å så splid mellom styreleder og daglig leder.  

Vedtak: Saken ble debattert i 1 ½  time.   
  
Sak nr. 2/2 Daglig leders informasjon om drift  
Vedtak: Styret tok daglig leders rapport til orientering.  

  
Sak nr. 3/2 Rapport om elevenes psykososiale miljø  
Vedtak: Styret tok daglig leders rapport til orientering.  

  
Sak nr. 4/2__ Regnskapsrapport for des. 2021  
Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering.  

  
Sak nr. 5/2  Forslag til nytt permisjonsreglement  
Vedtak: Legger saken til side, da det må opp i allmøte blant kollegiet først. Taes opp igjen i 
marsmøte. Vil likevel få gjennom at de som er ute i permisjon skal varsle om de kommer tilbake eller 
ikke innen 1. mars.   

  
Sak nr. 6/2 Informasjon om anskaffelse av skoleadministrativt system  
Vedtak: Styret tok daglig leders informasjon til orientering.  

  
Sak nr. 7/2  Digital signatur  
Vedtak: Styret tok informasjon fra daglig leder til orientering.  

  
Sak nr. 8/2 Modulbygg  
Vedtak: Stopper modulbygg-delen helt.  

  
Sak nr. 9/2 Strategiplan og videre framdrift  
Forslag til vedtak:  
Styret tok informasjonene til orientering, men ber om at videre utvikling av planene stilles i bero inntil 
betryggende styring av skolens drift er sikret. Legges ut en kopi av et levende dokument, med mulighet for styre 
til å kommentere.  Bes om å få tema fra administrasjonen som skal luftes i neste styremøte i mars.   
Vedtak:   
 

Sak nr. 10/2 Oppstart av Helsepedagogisk avdeling (HP-avd.)  
  
Saksframlegg:   
Daglig leder og pedagogisk leder er i ferd med å utarbeide en ny kompetanse- og personalplan for 
skolen der kartlegging av kompetansebehovet ved HP-avd. blir en del av denne planen. Målet er at 
utlysninger av stillinger skal skje i månedsskiftet feb./mars.  
Skolen har brukt en del tid og ressurser på markedsføring av den nye avdelinga for å gjøre tilbudet 
kjent, med mål om å rekruttere både elever og ansatte. En innholdsannonse hos Adresseavisen er 
publisert og blir liggende på adressa.no fra 5.-18. februar. Annonsen kan ses på lenka som er lagt til 
under vedlegg i saken.  
Forslag til vedtak:  
Styret tok orienteringen til etterretning.  
Revidert driftsplan og driftsbudsjett med redusert oppstartvolum utarbeides som alternativ i det tilfellet at 
konfliktene ved skolen eskalerer, styrets handlekraft lammes og/eller at skolen ikke klarer å skaffe kvalifiserte 
pedagoger til oppstarten.  
Vedtak:  

  
Sak nr. 11/2  Eventuelt  
Foreldreforeningen og Kollegiet presenterer sine medlemmer i valgkomiteen og valgkomitelederen 
presenterer (enten ved tilstedeværelse eller via eget saksfremlegg) komiteens arbeidsplan og hvilke 
valg som skal skje i styremøtet i mai 2022.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fadressa.no%2F&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7Cf18afd0a34ea45ee393308da0d76b38f%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637837100719541496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j1PVHE043d4hXn%2BbGj7sN4mV7CzMNN49tRgJAKE0XoM%3D&reserved=0


Vedtak:  
  
 

 

Trondheim, 20 februar 2022 

Vebjørg Tingstad 

 


