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PROTOKOLL 

Fra Trasop skoles driftsstyremøte 

Torsdag 14.03.19 kl.18.00. 
 

 

Til stede:    Morten Hovet (F) 

    Anita Hjelmhaug (A) 

    Anne Hallgren 

    Geir S Sagvolden (F) 

     

 

 

Fra administrasjonen: Nina Liholm ( rektor) 

 

Forfall:  Siri Ulleberg (EK) 

  Sverre Worum (EK) 

  Trygve Ellingsberg (EK) 

  

   

  

Sak 10/19:  Godkjenning av protokoll fra møtet  14.03.2019 

  Godkjent 

 

Sak 11/19:  Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt. 

  Godkjent.  

 

Sak 12/19: Driftstyreopplæring 

PPT ble gjennomgått. Kommentarer og innspill. Skolen legger ut referater og 

innkallinger på hjemmesiden etter at dette er godkjent. 

 

Sak 13/19: Årsregnskap skole og AKS 

Skole og AKS har et mindreforbruk og hva disse midlene skal brukes til ble gått 

gjennom. Skolens store deler av mindreforbruket skyldes at det er lagt inn i 

budsjettet en inspektør til siden august. Skolen har valgt å ikke ansette en ennå og 

derfor et større mindreforbruk. Det vurderes å ansette en til fra høsten 2019.  

Aks sitt mindreforbruk skyldes mer refusjoner og justeringer enn antatt. Se 

vedlegg. 
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Sak 14/19: Orienteringssaker 

. 

  Ringetider 

Skolen ser et behov for å ha en lengre økt på morgenen. Dette er den beste 

læringsøkten for de yngste og med et kort friminutt etter første time, oppleves 

oppstarten av dagen hektisk. Skolen ser på en endring av ringetider for neste 

skoleår. 

  

Sambruk skole AKS 

Aks deles opp i baser fra høsten. Det vil bli eb base for 1.trinn, 2.trinn og samlet 

base for 3. og 4.trinn. 2.trinn vl ha base i midtblokken. 

 

Skolens behov for ressurser 

Skolen lyser ut lærerstillnger for å dekke opp mht lærenormen. Samt utvider 

skolen med en sosiallærerressurs slik at det blir en sosiallærer for 1-4.trinn og en 

for 5.-7.trinn, begge i 60%. 

 

Generell informasjon fra skolen 

 Rektor fortale litt fra skolehverdagen. 

 

Sak 15/19 Eventuelt 

  Ingen saker meldt til eventuelt 

 

 

16.03.2019 

 

Nina Liholm 

rektor 


