
Kort referat fra styremøte ved Steinerskolen Rotvoll 15. juni 2022.

Dette var siste ordinære møte før sommerferien. Regnskap, budsjett, valg av nye
styremedlemmer, inntaksreglement og tilstandsrapport var de viktigste sakene.

Sak nr. 1/6 Daglig leders orientering til styret

1) Informasjon om anskaffelse av OfficeControl, prosess og framdrift.
2) Informasjon om DeKom-samarbeid mellom Steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen
og Trondheim kommune.
3) Informasjon om ansettelse av lærere, spesialpedagogisk koordinator, sosialpedagogisk
koordinator og assistenter.
4) Informasjon om sykemeldingsprosent ved skolen.
5) Informasjon om elevenes psykososiale miljø
Vedtak: Styret tok daglig leder informasjon til orientering.

Sak nr. 2/6 Regnskapsrapport for april 2022
Vedtak: Styret godkjenner saken som framstilt i saksframlegget, med de kommentarer som
framkom i møtet. Styret uttrykker bekymring for høye lønnsutgifter på bakgrunn av
regnskapet i april. Styret er gjort kjent med regnskapsrapporten for april 2022 og ber daglig
leder om å gjennomføre tiltak for å redusere underskuddet for 2022 så langt det lar seg
gjøre.

Sak nr. 3/6 Revidert budsjett for skoleåret 2022/2023
Vedtak: Styret tar det reviderte budsjettet for 2022 til etterretning og gir daglig leder
godkjenning til å disponere fjorårets overskudd til å dekke årets underskudd. Styret ber også
daglig leder om å ta nødvendige økonomiske grep, både mht. drift av skole og SFO slik at
budsjett og regnskap kommer så nært null som mulig ved regnskapsårets slutt.

Sak nr. 4/6 Arbeidsmiljøprosess ved Steinerskolen på Rotvoll
Vedtak: Saken overføres til første styremøte til høsten.

Sak nr 5/6 Presentasjon av kandidater til styreverv og VALG
Det skulle velges flere nye medlemmer til styret siden noen går ut av styret etter endt
periode (Vebjørg Tingstad, Eyvor Kristin Aas og personlige vara Marit Loveland)
og på grunn av interne rokkeringer i det eksisterende styret.
Vedtak: Styret godkjenner valgkomiteens innstilling til kandidater framlagt i komiteens
protokoll av 15. mai 2022. Som personlig vara for Kaare Hagerup velges Tanja Holmen.
Styret godkjenner i tillegg medlemmer innstilt av henholdsvis foreldrene og lærerne, slik de
er presentert i referat fra Foreldreforeningens årsmøtereferat og lærernes innstilling.

Oversikt over styrets sammensetning fra 1. august 2022:
Styreleder: John André Aasen (2 år)
Eksternt styremedlem (2 år): Janne Rebecca Fjelnseth
Personlig vara: Elling Hermstad (2 år)
Eksternt styremedlem (1 år): Kaare Hagerup
Personlig vara: Tanja Holmen (2 år)
Foreldrenes innstilling:



Styremedlem: (1 år): Håvard Spjøtvold
Personlig vara: Hilde Asbøll (1 år)
Styremedlem (2 år): Camilla Stabel Jørgensen
Personlig vara: Borgar Tessem (2 år)
Observatør: Verena Barth
Lærernes innstilling:
Styremedlem (gjenvalg for 2 år): Ann Rita Golis
Personlig vara: Aase Løken (2 år)
Styremedlem (1 år): Elisabeth Ulsund
Personlig vara: Dan Fosse (1 år)
Observatør: Malin Nilsen

Sak nr. 6/6 Forslag til revidert inntaksreglement
Forrige reglement ble vedtatt av skolestyret i 2016, og det har skjedd store endringer mht.
Utdanningsdirektoratets krav til inntaksreglement siden den gang. Daglig leder vurderte det
derfor som nødvendig at styret vedtar et nytt inntaksreglement som er i tråd med
myndighetenes krav til dette.
Vedtak: Styret godkjenner nytt inntaksreglement som framlagt, men styret ber om at dette
evalueres i løpet av skoleåret 22/23. Styret ber også om at det settes to datoer for inntak, 1.
mars og 15. september.

Sak nr. 7/6 Styrets årlige tilstandsrapport
Daglig leder har tatt utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets mal for styrets tilstandsrapport,
og har også lagt til en del statistikk i rapporten som kan være interessant for styret.
Tilstandsrapporten er belagt med taushetsplikt fra styrets medlemmer og observatører etter
som enkeltelever potensielt kan identifiseres på grunn av at vi har relativt små grupper ved
Steinerskolen på Rotvoll.
Vedtak: Styret tar tilstandsrapport for 2021/2022 til etterretning. Styret ber om at det jobbes
med en rapporteringsmal som er mer tilpasset steinerpedagogisk drift.

Trondheim, 16. juni 2022
Vebjørg Tingstad


