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PROTOKOLL 

Fra Trasop skoles driftsstyremøte 

Tirsdag 24.09.19  

kl.18.00. 
 

 

Til stede:    Trygve Ellingsberg (EK) 

    Anita Hjelmhaug (A) 

    Sverre Worum (EK) 

    Anne Hallgren (A) 

    Geir S Sagvolden (F) 

    Anette Grymyr     (F) 

 

 

Fra administrasjonen: Nina Liholm, rektor 

Forfall:  Siri Ulleberg (EK) 

  Morten Hovet (F) 

 

   

  

Sak  24/19:  Godkjenning av protokoll fra møtet 11.06.2019 

Godkjent. 

 

Sak 25/19:  Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt. 

  Godkjent. 

 

Sak 26/19: Informasjon om skolestart 2019 

Rektor informerte om skolestart 2019. Planleggingsdagene var fine og i år hadde 

vi to dager sammen med AKS. Året ble startet opp med en økning av sosiallærer 

og inspektør. Trasop skole har 729 elever pr.dags dato og behovet for å styrke 

laget rundt eleven er en satsning. Skolen ønsker med et godt lagapparat rundt 

elevene kunne avdekke og sette i gang riktige tiltak tidlig. Skolen vi lyse ut to 

stillinger i løpet av høsten. To vikariater. Skolen er godt dekket med 

lærerressurser og over minstekravet i henhold til lærenormen. 

 

Sak 27 /19: Økonomi. 

Skolen har god økonomi. Lønnsutgiftene er økt men det er en riktig prioritering 

for skolen.  

Aks har ansatt flere assistenter og brukt midler på å lage et nytt kjøkken på AKS. 

AKS har også ansatt en kokk i 80% stilling.  
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Sak 28/19: Leirskoleavtale og praksis rundt finansiering 

Fra skoleåret 2020 vil skolen dekke leirskoleutgifter til 7.trinns elever.  

Skolen har pr.dags dato avtale med Jotunfjell til og med årets 2.trinn. 

Skolen vil benytte seg av denne avtalen, men årets 1.trinn vil muligens få tilbud 

om leirskoleopphold et annet sted.  det vedtas i DS at skolen bestemmer 

leirskoleopphold. 

. 

 

Sak 29/19:  Orienteringssaker  

- Saker fra Elevrådet 

- Elevrådet tilbakemelder at de ønsker flere åpne kvelder 

elevrådet jobber med elevmedvirkning og elevdemokrati. Varaordføreren har 

vært på besøk på 7.trinn og representanter skal etter jul besøke Varaordføreren 

på stortinget. 

- Elevene er fornøyde med de nye ringetidene og ønsker å arrangere flere 

annerledsdager/fellesdager for eleven på Trasop. Målet før jul er å 

gjennomføre en HEI-dag. 

- Klassens time er timeplanfestet og elevrådet diskuterer bruk av denne timen. 

- Fagfornyelsen 

- Skolen bruker dette året til å forberede seg til Fagfornyelsen ved å prøve ut 

ulike måter å undervise på . Dybdelæring og tverrfaglig temaer vil ha 

hovedfokuset i undervisningen. 

- Våren vil lærerne lage nye fagplaner som skal være klare til høsten. 

Arbeid med psykososialt miljø 

- Skolen må jobbe enda mer systematisk med det psykososiale miljøet. Klassens 

time, elevsamtaler og utviklingssamtaler er en del av utviklingsarbeidet på 

skolen dette året. Samt at vi skal ha mer felles kompetanseheving i kunnskap 

om elevers atferd og utvikling, og hvordan vi som skole kan legge til rette for 

enda bedre skoledager for enkelt elever. 

 

Sak 30/19:  Evnt.  

  Neste møte blir 15.01.2019-  kl. 18.00. 

   

 

 

 

24.10 .2019 

Nina Liholm 

rektor 


