
Kort referat fra styremøte 11.5. 2022 
  
Sak nr. 1/5__            Daglig leders orientering til styret 
                                        
Saksframlegg: 

1)    Informasjon om lukking av avvik i skolens lekeområde i klatreparken. 
2)    Informasjon om bygging av gymsal på Lemmen. 
3)    Informasjon om anskaffelse av OfficeControl, prosess og framdrift. 
4)    Informasjon om ny tilskuddsordning ang. foreldrebetaling for elever i 1. klasse 
og SFO, samt ny ordning om refusjon i saker om moderasjon for foreldrebetaling 
i SFO. 
5)    Informasjon om DeKom-samarbeid mellom Steinerskolene i Trondheim, 
Steinerhøyskolen og Trondheim kommune. 
6)    Informasjon om ansettelse av lærere, spesialpedagogisk koordinator, 
sosialpedagogisk koordinator og assistenter. 
7)    Informasjon om sykemeldingsprosent ved skolen. 

Vedtak:  
Styret tok daglig leder informasjon til orientering. 
  
Sak nr. 2/5__            Årsregnskap og årsberetning for 2021 
Vedtak: 
Årsregnskap for 2021 og årsberetning for samme år godkjennes som framlagt. 
                                        
Sak nr. 3/5__            Regnskapsrapport for mars 2022 
Vedtak: 
Regnskapsrapport for 2022 godkjennes med forslag til endringer som framkom i 
styremøtet. 
                                        
Sak nr. 4/5__            Økning av foreldrebetaling for SFO 
Vedtak: 
Styret ber daglig leder om å utrede spørsmål om økonomi, moderasjon og 
åpningstider til styremøtet i juni. 
                                        
Sak nr. 5/5__            Arbeidsmiljøprosess ved Steinerskolen på Rotvoll 
Vedtak: 
Styret sier seg fornøyd med den framlagte planen for arbeidsmiljøprosess ved 
Steinerskolen på Rotvoll, med de forslag til endringer som framkom i møtet. Styret 
ber daglig leder om å sette i gang tiltak som beskrevet i planen. Taes opp i junimøte 
igjen. Det er gitt en ramme på 450 000 kroner.   
                                        
 Sak nr. 6/5__            Presentasjon av kandidater til styrelederverv og øvrige verv i 
styret 
Vedtak: 
Saken utsettes til styremøte i juni.  
Sak nr. 7/5__            Strategiplanarbeidet 
Vedtak: 
Styret ber rektor ivareta iverksettelse av strategiplanen hvor han knytter til seg de 
han trenger til dette. Styret får oppdatering om hva som er gjort hver høst og vår. 
Rektor setter ellers saker knyttet til strategiplanarbeidet på sakslisten etter behov. 
                                        
Sak nr. 8/5__            Tilføyelse til protokoll fra ekstraordinært styremøte 30.03.22 
Vedtak: 
Styret tar tilføyelse til protokoll til etterretning. (det vises for øvrig til vedtak i møtet 
30. mars sak 3) 



  
Sak nr. 9/5__            Eventuelt 
  
Saksframlegg: 

•   Daglig leders avtale om gjennomføring av master i skoleutvikling og 
utdanningsledelse. Styret godkjenner avtale om at daglig leder melder 
seg opp til gjennomføring av master i skoleutvikling og 
utdanningsledelse under de forutsetninger som er nevnt i 
saksframlegget. 

• Vebjørg Tingstad skriver kort referat fra styreprotokollen 
• Malin Nilsen tar på seg oppdrag med å skrive en artikkel for Rotvoll-

flisa 
• Etter- og videreutdanning av skolens ansatte: Styret ber daglig leder 

om å budsjettere med etter- og videreutdanning i steinerpedagogiskk 
for 2-4 av skolen ansatte i skoleåret 22/23 i revidert budsjett som 
legges fram for styret i junimøtet. 

• Revidering av inntaksreglement, Styret ber daglig leder om å legge fram 
forslag til revidert inntaksreglement i styrets junimøte. 

• Årlig tilstandsrapport -   Styret ber daglig leder om å legge fram tilstandsrapport 
for skoleåret 21/22 i styrets junimøte. 

  
Trondheim, 25.mai 2022 
Vebjørg Tingstad 
 


