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Møtereferat 
 
 
Tilstede: Erik Eide - foreldrerepresentant 

Stine Arntsen Selfors – foreldrerepresentant 
Live Bressendorf Lindseth – politisk representant 
Per Gunnar Næsmoen – politisk representant  
Lise Aarstein Bakkebø - ansattes representant 
Hallvard Kringstad – ansattes representant  
Tora Drolshammer - elevrepresentant 
Runa Rao Skirbekk - elevrepresentant 

Forfall:  Kristoffer Gjelseth Dalbak – politisk representant, Karsten Wakeford-Wesmann – 
politisk representant 

Møtegruppe: Driftsstyret  
Møtested: Hovseter skole, personalrommet 
Møtetid: 18.01.2020 17:00 
Saksbeh:   
Telefon:   
Vår ref Eglum 
Arkiv 027.0 
 
  

Sak 1 – 2022 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. Runa Skirbekk møtte for elevene. Per Gunnar Næsmoen 
møtte for Karsten Wakeford-Wesmann og Kristoffer Gjelseth Dalbakk meldte 
forfall. 

 
Sak 2 – 2022 Godkjenning av referat fra 23. november 2021. 

Godkjent. 
  
Sak 3 – 2022  Elevenes kvarter 

• Elevene er fornøyd med samarbeidsmøte med rektor for å kunne ta opp saker elevrådet 
engasjerer seg i 

• Skolegenserne kom før jul 
• Elevrådsstyret er i gang med å lage planer for arbeidet 
• Timene i Utdanningsvalg er blitt bedre siden sist 
• Elevene virker fornøyde 
• Mobbing tas på alvor og elevrådet vil være mer aktive, spesielt med tanke på nettmobbing 
• Noen elever har vært i møte med byantropologene i forbindelse med organisering av 

uteområdet i Sørkedalsveien 150 
• Resultatene fra Elevundersøkelsen må gjennomgås med elevene og i DS 

 
Sak 4 – 2024  Lærernes kvarter 

• Årets 8. trinn er utfordrende. Kontaktlærere og ledelse samarbeider med Seksjon for 
læringsmiljø. 
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• Fagdagene fortsetter fram til påske. Da gjennomføres en evaluering med tanke på neste 
skoleår. 

• 8. trinn gjennomfører bokbad som en fellesopplevelse. 
• Terminkarakterer er satt. 
• Fagseksjonene arbeider med nye eksamensformer og nye læreplaner samtidig som man 

skal ta igjen det elevene har tapt de siste to årene. Flere lærere opplever å ikke strekke til. 
• Alle er lei av pandemien og gleder seg til det er over. 
• Lærerne ønsker seg færre plattformer å arbeide på. Infomasjon, læring og kommunikasjon 

bør samles. 
• På gult nivå er det nå 5 minutters pauser mellom timene for å redusere antall elever som 

har pause samtidig. Sammen med dårlig ventilasjon blir det svært dårlig luftkvalitet når 
elevene er flere timer i samme rom. 
  

Sak 5 – 2022  Rektors kvarter 
• Skolen er fremdeles på gult nivå, dvs at skoledagen er organisert slik at halve skolen har 

pause samtidig. 
• Juleballet utsettes til vårball i starten av mai. 
• Det er for tiden økende antall elever hjemme. 
• Skolen planlegger for høyt fravær blant personalet de neste ukene. 
• Skolen har testpakker til utdeling. 
• Informasjon om endringer i personalet. En lærer sluttet 10. januar og erstatter startet 3. 

januar. To lærere skal ut i pappaperm fra februar/mars og en kommer tilbake. 
• Sosialpedagogisk rådgiver nr 3 vil bli lyst ut i løpet av våren. 
• Skolen starter kursing/eksamenstrening i fremmedspråk og matematikk for 10. trinn i 

februar. Det blir bindende påmelding. 
• Rektor er i jevnlig kontakt med bydelsoverlege. 
• Skolen arbeider med å få vurderinger og tilbakemeldinger slik at elevene får størst mulig 

utbytte. 
• Skolen opplever at to år med pandemi har påvirket elevene og at skole og hjem må arbeide 

sammen for å utvikle elevenes empatiske evner positivt. 
 
Sak 6 – 2022 Strategisk plan 2022-2025 
Skolen ønsker å videreføre nåværende strategier med noen justeringer med tanke på 
relasjonsbygging og utfordringene vi har i elevmiljøet spesielt på 8. trinn. Innsending er utsatt til 
20. februar og saken kommer opp igjen på neste møte. 

Sak 7 – 2022 Budsjett 2022 
Rammene er videreført i 2022. Skolen har et etter hvert stort mindreforbruk og planlegger å øke 
aktiviteten noe for at mindreforbruket ikke skal øke ytterligere. Rådgiver nr 3 lyses ut igjen og 
skolen ser at det blir behov for økt aktivitet innenfor spesialundervisning. 

Sak 8 – 2028 Eventuelt 
Neste møte er 8. mars 2022. 

    
    

 
Erik Eide      Evelyn Angell Veglo 
leder       sekr. 
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