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Møtebok Driftsstyret Apalløkka skole 29.09.22  

 

Sak 1/22-23 Velkommen til første DS-møte skoleåret 2022/2023 

Presentasjon av styrets medlemmer 

 

Sak 2/22-23 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjent med to rettelser. Feil dato til møte 3, riktig dag og dato er 

tirsdag 17.01.23. Feil navn til en av styrets medlemmer.  

 

Sak 3/22-23 Hva er et Driftsstyre, og gjensidige forventningsavklaringer 

Driftsstyret er et besluttende styre ved den enkelte skole i kommunen hvor alle 

parter i skolen: Foreldre/foresatte (2 repr.), ansatte (2.repr.) og elever (2 repr.) 

samt kommunale representanter (3) er representert. Skolens rektor er styrets 

sekretær, uten stemmerett. 

 

Driftsstyrets oppgaver:  

• Vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer 
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Til: Ane Emilie Sangnes, Elin Birna Bjarkar, Helle Linne Eriksen, Håvard Hunstad, 

Karianne Wiger Gammelsrud, Kristine Vindhol Evensen, Oda Lier, Sanjeevarasa 

Satkunarasa, Trond Helge Larsen 

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Apalløkka skole 

Til stede: Ane Emilie Sangnes, Elin Birna Bjarkar, Helle Linne Eriksen, Håvard Hunstad, 

Karianne Wiger Gammelsrud, Kristine Vindhol Evensen, Oda Lier, Sanjeevarasa 

Satkunarasa, Trond Helge Larsen 

Forfall/ikke møtt: Ane Emilie Sangnes, Sanjeevarasa Satkunarasa 

Referent: Elisabeth Dullum 

Møtetid: Torsdag 29.09.22 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon: 23466200 

Vår ref.: 19/96654 – 36 



 

 

• Vedta skolens strategiske plan for skolen 

• Se til at skolen driver skolebasert vurdering (skolens jevnlige vurdering av i 

hvilken grad egen virksomhet medvirker til å nå målene i Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet)  

• Se til at skolen har en plan for hjem- skole-samarbeid 

• Behandle saker angående skolens fysiske og psykososiale miljø 

• Vedta skolens ordensreglement 

• Være en høringsinstans 

• Leder er med i intervjupanelet ved ansettelse av rektor 

 

Under møtet gjennomgikk vi en sjekkliste med forutsetninger for å lykkes:  

• Jeg møter godt forberedt til møtene 

• Jeg har innflytelse 

• Jeg er kjent med hvilke forventninger skolen/ skoleeier har til meg som DS-

representant 

• Driftsstyret bidrar til at kvalitet og læringsmiljø på skolen utvikles 

• Driftsstyret bidrar til et bedre hjem- skole-samarbeid 

• Det er god kommunikasjon mellom Driftsstyret, FAU, elevråd og personalet 

• Driftsstyret utnytter de økonomiske rammene maksimalt og til beste for 

elevene 

• Jeg blir godt informert om saker som skal til behandling i styret, og 

sakspapirer blir lagt frem i god tid 

• Jeg har innflytelse på skolens visjoner og mål 

• Jeg bidrar aktivt gjennom driftsstyret til å sette fokus på læring og kvalitet 

• Jeg er kjent med skolens resultater 

• Jeg er kjent med skolens økonomiske situasjon 

 

Årshjul: 

• Møte 1: Første møte høst, status økonomi, status strategisk plan, pedagogiske 

tanker ved skolestart, elevresultater vår, opplæring av nye medlemmer  

• Møte 2: Status økonomi, status strategisk plan,  

nasjonale prøver, tanker om budsjettet kommende år, tanker om strategisk 

plan  

kommende år 

• Møte 3: Konstituering, opplæring, evaluering, vedtak budsjett, strategisk plan, 

gjennomgang elevundersøkelsen 

• Møte 4: Vedta fullstendighetserklæring, status økonomi, status strategisk 

plan,  

organisering av undervisning, tanker kommende skoleår, info om 

medarbeiderundersøkelsen 

• Møte 5: Status økonomi, status strategisk plan, bemanning og tanker vedr 

kommende skoleår, nye medlemmer høst? 

 



 

 

Sak 4/22-23 Budsjettstatus 2022. Tertialrapport av september 2022 ble lagt fram. 

Totalt budsjett: 67 878 000 

Pr. 25.09.22 – mindreforbruk på 3 246 141 

Ligger an til et mindreforbruk på 164 000 kr etter budsjettjusteringene 

Budsjettjustering: 

• Skolebøker, lisenser, iPad, PC 

• Økt bemanning 

• Oppussing: K&H, skaperverksted, nye pulter til 12 rom 

 

 

Sak 5/22-23  Status strategisk plan 2022 – rektor presenterte sentrale punkter 

Stikkord fra presentasjon om skolens fokus og hvem vi er:  

En skole med stort mangfold 

VI-kultur 

Samarbeid på alle nivå 

Ambisiøse på elevenes vegne 

Relasjon betyr alt 

Trygt, varmt, godt og inkluderende læringsmiljø 

Tverrfaglighet/tverrfaglig undervisning 

Elev-, lærerrollen, elevmedvirkning 

Motivasjon og mestring 

Vurdering og tilbakemelding 

 

Kvalitet er ikke tilfeldig. Vi har alt fokus på elevenes læring og kvalitet i 

undervisning. Ledelsen har som fokus å være tett på elevenes læring og i tett 

dialog med de ansatte.   

 

Overgang barneskole-ungdomsskole. Vi ser at vi flere elever som er veldig svake 

lesere, og flere er utrygge i sitt læringsmiljø ved oppstart 8.trinn. Her kreves det 

at vi som er tett på elevene lager gode strategier og tiltak for vårt arbeid, og at vi 

er samstemte i våre innsatser. Vi ser et helt klart behov for et tettere samarbeid 

mellom barne- og ungdomsskolen.  

 

Apalløkka er en MOT-skole og har 6 MOT-coacher inneværende skoleår. 

Nærvær. Vi er opptatt av å ha elevene på skolen, og følger tett opp fraværet til 

den enkelte elev.  

 

Sak 6/22-23  Nytt fra skolens ledelse: 

5 nyansatte pedagoger. Til sammen 65 ansatte.  

Det meste ble nevnt over.  

 

Sak 7/22-23 Nytt fra rådsorganene – FAU og Elevrådet. Aktuell info fra personalet.  

Personalet: God stemning. Fått mye tid til planlegging ved oppstart av skoleåret. 

Var på seminar i planleggingsuka på Sundvolden og Utøya.  



 

 

Elevrådet. Alle valg er gjennomført. I det første møtet snakket man mest om hva 

elevrådet er og dets oppgaver. Eleveksperter. Klassene har valgt disse. Hva er en 

elevekspert? Kommer med innspill til fag. Dette styrker elevstemmen.  

UngMOTivator. Elever på 9. trinn som kan være dette. Mange som har søkt. 

Kulturverter på 8. trinn. Dette velges også nå. Mange søknader.  

FAU: Veldig glad for at 9. trinn fikk telttur. Bra etter disse siste årene. Valgt ny 

leder. Har begynt å planlegge yrkesmesse. Også begynt å planlegge natteravner.  

 

Sak 8/22-23  Møtedatoer skoleåret 22/23 – kl. 1730 – 1900 på skolens personalrom: 

Torsdag 29.09.22 

Tirsdag 22.11.22  

Tirsdag 17.01.23 – kan bli endret da ekstern dato om innsending av budsjett og 

strategisk plan 2023 ikke er fastsatt av skoleeier 

Tirsdag 07.03.23 - kan bli endret da ekstern dato om frist for å sende inne 

fullstendighetserklæring 2023 ikke er fastsatt av skoleeier 

  Mai/juni 2023 – dato  ikke fastsatt 

 

 

 

 

Kopi: 

Astrid Wergeland Biem 

Cathrine Torsvik Thingnes 

Helle Langaas Lageng 

Kristine Andersen 

Silja Pettersen 


