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Møtetid: 23.11.2020 18:00 

 

 

Saksliste 

 

 

Sak 24/2020:  Godkjenning av innkalling  

             Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 25/2020: Godkjenning av protokoll fra 26.10.2020 

            Protokoll fra møtet 26.10.20 godkjennes. 

 

Sak 26/2020:  Resultatoppfølging 

 

- Trivselsundersøkelse, ledelsen analyserer resultatene på klassenivå med lærerene 

og lærererne snakker med elevene om resultatene      

 - Elevundersøkelse, ledelsen analysere resultatene på klassenivå med lærerene og     

lærererne snakker med elevene om resultatene. 

             - Nasj prøver- negativ trend på lesing og regning- gode resultater på engelsk 

              Tiltak settes inn på trinnet 

 - Kartlegginger 1.-3. trinn Jevnt over bra score, men klarer ikke å utjevne nok de 

elevene som starter bak de andre.   

Driftsstyret slutter seg til rektors orientering om resultatoppfølgingen for skolen

  

 

Sak 27/2020: Orienteringssaker 

• Fra FAU 

Fornøyd med nye stoler og bord på de trinnene som manglet 

Fornøyd med at skolen tok initiativ til brev om farlig parkeringsplass og koblet 

FAU og DS på dette 

Fau har jobbet med korona og sosiale arrangement- hva er lov? 

Hyggelig med Halloweenstunt ☺ 

• Fra politikerne 

Har skolen merket at helsesykepleiere er blitt styrket i skolen? 

Stabilt og positivt med Torill og at de nå ikke blir brukt til smittesporingstelefon 

Erfaringen rundt smilefjes og evaluering av eleven selv - Linda har ikke 

erfaring rundt dette.  
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Politikere får bekymringer rundt språkbruk og røft språkbruk i skoleområdet 

Skolen tar opp utfordringer med foresatte og setter inn tiltak i klasser der det 

trengs. Foresatte informeres. 

• Fra rektor  

AKS 

Ansettelser: Sos.lærer oppstart 01.02.21, Insp 01.02.21 og Aksleder 01.01.21 

Gullborg tilbake i 20% fra uke 47 og Linda blir til påske 

Nye møbler til elevene på alle trinn som ikke har fått tidligere 

60.000 tilbake på digitale midler ☺ 

Korona- mye fokus på møter, tiltak, gult til rødt nivå 

Brev om parkering – leveres på leiertagermøtet mandag 30. nov 

Hvorfor har ingen sløyd på Rosenholm- mangler systematikk for å 

kvalitetssikre at alle får sløyd i skoleløpet på Rosenholm. Diskuteres i ledelsen. 

 

 

Sak 28/2020: Eventuelt 

  Skal det sitte en politisk representant i SMU? 

  Neste møte er mandag 18.02.21 kl. 18-20 

  Ulf ønsker å få tallene/økonomi i forkant av møtet  

 

 

Mvh Linda Tvedt 


