
Kort referat fra styremøte ved Steinerskolen Rotvoll 16. mars 2022  
 
Store deler av dette møtet dreide seg om sak 1, og noen saker fra dette møtet måtte derfor forskyves 
til aprilmøtet. For ordens skyld, er de likevel tatt med her, med saksnummer, men uten endelige 
vedtak.  
   
Sak nr 1/3 
Uttalelse fra Klubben og svarbrev fra styreleder (Sak 1/2 overført fra styremøtet 16.02.22)  
Vedtak: Valgkomiteen bes om straks å lyse tillitsvervet som ny styreleder for Steinerskolen 
på Rotvoll ledig. Nåværende styreleders søknad om fratredelse snarest mulig og senest pr 
31.07.2022 innvilges. Styret ber rektor følge opp skolens arbeidskultur med utgangspunkt i 
styreleders 5 punkter. Alle underliggende dokumenter slettes, unntatt saksutredning og samt 
styreleders og daglig leders forslag til vedtak.   
  
Sak nr. 2/3 Daglig leders rapport til styret  
 Saksframlegg:  

1. Bygging av midlertidig gymsal med scene på Lemmen.   
a. Det er lagt ca 250 kvm, gulv på lemmen. Bjelkelag og isolasjon, vil sørge for god isolasjon i 1. 
etasje  

i.Det bør legges gulv over hele lemmen, for å isolere 1. etasje godt. Vil 
påvirke strømregningene betydelig  

b. Det skal føres opp vegger og tak  
c. Det installeres i tillegg nye lyspunkter og trefase strøm  

 
2. Informasjon fra møte med FAU og Foreldreforeningen 28. februar.   

a. Det kom fram en tydelig bekymring fra foreldrene om at vi kan miste en hel 7. 
klasse til høsten  

b. Misnøye har bygd seg opp over tid, spesielt en del elevsaker der mobbing med 
elementer av vold har vært et gjentakende problem  

c. Det nevnes også at det er lite å gjøre på skolen, spesielt i friminuttene  
  
3. Gave fra en forelder. ovn til fusing av glass.    

a. Eieren skal pusse den opp litt  
b. Skolen har nå komplett utstyr til et keramikk- og glassverksted  
c. Vi ser på mulighetene for å bygge et verksted i kjelleren under barnetrinnsbygget  

  
4. Informasjon om ansatte i permisjon  

a. Vi vet nå at tre av de ansatte i permisjon kommer tilbake til høsten, to kommer 
ikke tilbake  

b. Begona, Ann-Helen og Johann kommer tilbake  
c. Martin og Berit kommer ikke tilbake  

  
5. Informasjon om utlysning av stillinger våren 2022.   

a. Stillinger som står udekket og som vi har stillingshjemler for lyses ut  
b. I tillegg lyses det ut stilling(er) i ca. 120 % for ansatte som tar etter- og 

videreutdanning  
c. Det vurderes om vi skal ansette en ekstra spesialpedagog for elev som blir HP-

elev til høsten  
d. Vi har en rekke assistentstillinger ang. spu som også skal lyses ut  

  
6. Informasjon om ansatte som tar etter- og videreutdanning høsten 2022.   

a. Fire ansatte tar etter- og videreutdanning  
b. To ansatte tar PEK via RSH, 15 og 20 stp  
c. En ansatt tar Norsk 2 via NTNU, 30 stp  
d. En ansatt tar Naturfag via RSH, 30 stp  
e. Disse skal ha vikar i 118% stilling gjennom skoleåret  
f. Tilskuddet fra Udir utgjør ca kr 740 000,- for skoleåret 22/23  



  
7. Informasjon om skoleruta for skoleåret 2022/2023.   
a. Første skoledag torsdag 18. aug.  

b. Planleggingsdager fra 15.-17. aug., skal imidlertid forhandles om i 
medbestemmelsesmøte med tillitsvalgt  

c. Først skoledag etter juleferien er 3. jan.  
  

8. Informasjon om prosesser i friskolenettverket.   
a. Friskolenettverket i Trondheim har arbeidet aktivt inn mot budsjettforhandlingene, som pågår 
nå  

b. Årsaken er at friskolene kom dårligere ut budsjettmessig enn på mange år  
c. Innlegg i Adressa: 

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2022/02/19/Friskolenes
-eksistens-i-fare-25139817.ece  

d. Artikkel i Adressa: 
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2022/02/19/Rektorene-samler-seg-i-
oppr%C3%B8r-%E2%80%93-Urimelig-og-urettferdig-25145538.ece  

e. Budsjettnedtaket utgjør ca. kr 430 000,- total for SpR  
  
9. Informasjon om revidert budsjett.   
a. Budsjettet er revidert, som en konsekvens av saken om modulbygg  

b. Inntektene og utgiftene er "barbert" ned, altså uten påslag med tanke om vekst i 
elevtallet i skolen og på HP-avd.  

  
10. Daglig leders rapport om elevenes psykososiale miljø.  
a. Som framlagt i styremøtet  
  
11. Ang. sykemeldte  
a. Vi har pr. 16.03. sykemeldte i 150 % stilling  

b. 100 % sykemelding etter en operasjon  
c. 50 % sykemelding etter lang tid med div. belastninger  
d. Sykemeldingsgraden utgjør 5,4 %, noe som ligger under det som er normalt for 

vår sektor pr tid på 5,6 %  
  
Vedtak: Styret tok daglig leders rapport til orientering.  
   
Sak nr. 3/3 Regnskapsrapport for januar 2022  
Vedtak: Styret tok daglig leder rapport om skolens økonomi til etterretning.  
  
Sak nr. 4/3 Årsrapport og årsregnskap for 2021  
Legges fram for styret straks regnskapsfører og revisor leverer årsrapport og årsregnskap for 
2021. Regnskapsfører og revisor er invitert til å delta i styremøtet i presentasjon av 
resultatene for 2021. Legges fram for styret i aprilmøtet.  
 
Sak nr. 5/3      Forslag til nytt permisjonsreglement  
Forslag til vedtak:  
Reglementet godkjennes og vedtas som framlagt.  
Vedtak:  
  
Sak nr. 6/3     Ombygging/utbygging ved Steinerskolen på Rotvoll  
Forslag til vedtak:  
Styret ber daglig leder om å følge opp plan for ombygging og utbygging for økt kapasitet ved 
Steinerskolen på Rotvoll.  
   
Sak nr. 7/3 Investering i lys- og lydrigg og klatrevegg  
Forslag til vedtak:  

1. Daglig leder ser på mulige løsninger sammen med initiativtagerne.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.midtnorskdebatt.no%2Fmeninger%2Fordetfritt%2F2022%2F02%2F19%2FFriskolenes-eksistens-i-fare-25139817.ece&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C878c6d41f81040a714af08da0bea7e43%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637835399008212601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OQIs%2Fd6n9w4QACmuREY2RVTELbnc%2FRPYvLfd6Dy971c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.midtnorskdebatt.no%2Fmeninger%2Fordetfritt%2F2022%2F02%2F19%2FFriskolenes-eksistens-i-fare-25139817.ece&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C878c6d41f81040a714af08da0bea7e43%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637835399008212601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OQIs%2Fd6n9w4QACmuREY2RVTELbnc%2FRPYvLfd6Dy971c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.midtnorskdebatt.no%2Fmeninger%2Fordetfritt%2F2022%2F02%2F19%2FFriskolenes-eksistens-i-fare-25139817.ece&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C878c6d41f81040a714af08da0bea7e43%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637835399008212601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OQIs%2Fd6n9w4QACmuREY2RVTELbnc%2FRPYvLfd6Dy971c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adressa.no%2Fpluss%2Fnyheter%2F2022%2F02%2F19%2FRektorene-samler-seg-i-oppr%25C3%25B8r-%25E2%2580%2593-Urimelig-og-urettferdig-25145538.ece&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C878c6d41f81040a714af08da0bea7e43%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637835399008212601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S4CBl%2BnqdwsNa3V7IisEplg586fRNzFAPTMh7cRNw1o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adressa.no%2Fpluss%2Fnyheter%2F2022%2F02%2F19%2FRektorene-samler-seg-i-oppr%25C3%25B8r-%25E2%2580%2593-Urimelig-og-urettferdig-25145538.ece&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C878c6d41f81040a714af08da0bea7e43%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637835399008212601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S4CBl%2BnqdwsNa3V7IisEplg586fRNzFAPTMh7cRNw1o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adressa.no%2Fpluss%2Fnyheter%2F2022%2F02%2F19%2FRektorene-samler-seg-i-oppr%25C3%25B8r-%25E2%2580%2593-Urimelig-og-urettferdig-25145538.ece&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C878c6d41f81040a714af08da0bea7e43%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637835399008212601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S4CBl%2BnqdwsNa3V7IisEplg586fRNzFAPTMh7cRNw1o%3D&reserved=0


2. Daglig leder følger opp initiativet og går i dialog med FAU og Foreldreforeningen om eventuell 
finansiering av en klatrevegg.   
  
Sak nr. 8/3 Organisering av skolens administrasjon høsten 2022  
Vedtak: Styret godkjenner daglig leders forslag til omorganisering av skolens administrative 
ressurser for høsten 2022.  
  
Sak nr. 9/3 Presentasjon av Foreldreforeningens og Kollegiets medlemmer (Eventueltsak overført fra 

styremøtet 16.02.22)  
Vedtak: Sunniva Lande og Marit Loveland stiller som foreldreforeningens valgkomite.   
Steinar Hoff Leirvik og Ronny Karlsen stiller som skolen valgkomite.   
Det bør foreligge valgkandidater til neste styremøte (27. april).   
Valgreglementet legges til.   
  
Sak nr. 10/3 Uttalelse fra styret ang. konspirasjonsteorier  
Vedtak: Vebjørg Tingstad skriver et forslag til innspill i denne saken.   
  
Sak nr. 11/3 Spørsmål om delvis tilbakebetaling av skolepenger  
Vedtak: Saken avvises med begrunnelse i at skolen har klart å levere relativt godt i hele 
perioden, til tross for at vi er inne i en pandemi. Ellers avvises saken med grunnlag i 
lovbestemmelsene om force majeure.  
  
Sak nr. 12/3  Anskaffelse av OfficeControl  
Vedtak: Styret godkjenner at daglig leder går til anskaffelse av OfficeControl innenfor den 
kostnadsrammen som er oppgitt og innenfor de rammene som er beskrevet mht. 
prosjektering og implementering som er angitt. Frode sørger for å etableres en 
styringsgruppe for DigiFlow, for å følge opp økonomien rundt dette. Sara og en forelder og 
en lærer blir med i denne gruppa.    
  
  
Trondheim, 21.3.2022 
Vebjørg Tingstad 
 


