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Til stede: Kjersti Vadheim Dahm (Leder, foresattrepresentant), Eli Ulvestad 

(foresattrepresentant), Mariann Stoltenberg Lind (FAU-leder), John Fadum 

(politisk representant V), Ingrid Hopp (politisk representant H), Anders Skånlund 

(politiker MDG), Julie Bugge, ansattrepresentant), Martine Rognmo 

(ansattrepresentant), Anton Rygg (fung. rektor), Katrine Kristiansen (sekretær), 

Gjest Åsta (Utdanningsadm.), Cathrine Juel (Utdanninggsadm) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Teams 

Møtetid: 23.08. kl.17.00 

Referent: Katrine Kristiansen 

Telefon: 93634265 

Neste møte   
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21.21 Godkjenning av innkalling til møtet 

Godkjent, kommentar; det står at Lene Rønning – Arnesen sendte innkalling, det var Anton Rygg. 

 

22.21 Godkjenning av referat fra møtet 01.12.2020 

Godkjent. Kommentar; Eli Ulvestad hadde meldt forfall.  

 

23.21 Orientering om endringer i skolens ledelse 

Større endringer i skolens administrasjon og ledelse i løpet av sommeren. Rektor og ass.rektor 

slutter. Spespedkoordinator, læringsmiljøleder, vikarinnkaller og ikt- ansvarlig slutter. Det er stor 

endring for administrasjoen og det vil være en overgangsfase før alle rutiner er på plass og alle 

roller dekket. Det er likevel god stemning og rektor var på plass 1. august. Fast rektor, ass rektor 

og spesped.koordinator- stillingene har vært lyst ut og det vil være prosess med ansettelser 

fremover.  

 

24.21 Orientering fra skolens ledelse 

God oppstart, fine førsteklassinger har hatt oppstart med sine lærere. Det er god stemning på 

bygget, og lærere assistenter på plass. Det er et stort solskjermingsprosjekt i gang. Alle markiser 

byttes ut for å få bedre solskjerming og dermed bedre lys- og varmejustering. 

 

Korona. Vi starter på grønt nivå, men vi ser allerede at vi har noen smittetilfeller. Vi er forberedt 

på at det vil bli smittetilfeller, og at det kan bli noen utfordringer også i år med karantene og 

testing for voksne og elever. Skolen følger smittevernteamets råd. Foresatte som er involvert på 

trinn får beskjed ved smitte.  
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25.21.2021 Reguleringsplan 

Åsta Ytre, avd for skolebygg, legger fram skolebehovsplanen som er på høring til 01.09.2021. nytt 

i år er at skolebehovsplanen også skal bidra til sosial utjevning. Smestad skole er foreslått utsatt 

pga reduksjon i investeringsvolum.  

Cathrine Juel, utbyggingsavdelingen og er ansvarlig for forprosjekt Smestad skole er med i 

innlegget. Fau og skolen vil sende inn svar på høringen. 

 

26.21 Budsjett 2021 

Rektor orienterte om økonomisk situasjon. Skolen har et stort merforbruk, og rektor vil komme 

tilbake til hva dette konkret betyr mht prioriteringer i neste møte i november og i januarmøtet i 

forbindelse med nytt budsjett.  

 

27.21 Eventuelt 

 

 

 

Nytt møte:  

Det ble ikke avtalt nytt møte. Driftsstyreleder og rektor foreslår nytt møte: 

• 15.11.2021 kl 17.00  


