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Møtebok 

 

 

Til stede:  

Gunnar Stavnes, ekstern representant og driftsstyreleder  

Anita Asdahl Hoff, ekstern representant  

Anne Hollerud ekstern representant  

Jannicke Thom, foreldrerepresentant   

Terje Holsen, foreldrerepresentant   

Dina Soot, vara ansattrepresentant  

Ida Marie N.Skålvik, vara ansattrepresentant  

Marjolein Pijnenburg, rektor/sekretær 

Forfall: Jannicke Thom, foreldrerepresentant Dina Soot, vara ansattrepresentant  

Møtegruppe: Driftsstyre 

Møtested: Voksentoppen skole 

Møtetid: 17.10.2016, kl.17.00 - 18:30 

Referent: Anne Fløgstad 

Telefon: 23 22 20 70 

Neste møte Torsdag 12.1.17 kl. 17.00 

 

 

Sak 26/16 Dagsorden og forslag til eventuelt  

Det ble innmeldt to saker til eventuelt  

 

Sak 27/16 Møtebok 06.06.2016   

Vedtak: Godkjent  

 

Sak 28/16 Gjennomgang Budsjett 2016 – 2. tertial    

  Månedsrapport 52625 Voksentoppen skole og   

Månedsrapport 52454 Voksentoppen Aktivitetsskole ble gjennomgått.  

 Vedtak: Godkjent 

 

Sak  29/16 Informasjonsaker 

       Elevsituasjon og endringer skoleåret 2016-2017   

Per dags dato har skolen fått tildelt 41 elever. Fortsatt tre ledige plasser.  

Inntakskontoret har fått bedre forståelse for den nye elevgruppen på Voksentoppen    

og skolen vurderer det slik at tildelingen er i større grad lever i tråd med skolens 

nye elevgruppe. Driftsstyret mener at det kan se ut som etaten ikke har oppfattet at 

Voksentoppen har endret elevgruppe, da dette ikke er endret på etatens 

hjemmeside. Rektor tar kontakt og ber om at informasjonen på etatens hjemmeside 

rettes opp.  

 

Det uttrykkes bekymring for skolens budsjett i forhold til endret elevgruppe med 

tanke på både elevens oppfølgingsbehov og belastningen for personalet. Det er 

behov for å se nærmere på statistikk når det gjelder registreringer av skader og 

vold/trusselhendelser.  
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Personalsituasjon (ansettelser -  antall og stillingsstørrelser – og utlysninger      

oktober 2016)   

Det viser seg at miljøterapeutene er veldig viktige på grunn av deres kompetanse.   

Det er utlyst to stillinger, en lærerstilling og en miljøterapeutstilling.  

 

Det er ikke samsvar mellom kompetanse og lønn i skolen for en miljøterapeut. 

Skolen konkurrerer med miljøterapeuter ansatt i barnehagesektoren som avlønnes 

høyere. Dette gir Voksentoppen utfordring med å beholde ansatte.   

 

Prosjektet med at miljøterapeutene nå er ansatt i 100%stilling med tilsvarende 

lærernes arbeidsår viser seg å ha en effekt. Foresatt representanten støtter skolen i at 

dette ser ut til å gi effekt.  

 

Tilgjengelighet, sikkerhet og ivaretakelse av personalet (telefoni, henvendelse  

BHT mm).  

Alle ansatte har fått mobiltelefoner på jobb for å bedre tilgjengeligheten og 

sikkerheten. Sikkerhetssystemene (mobilene, bruk av Intercom og alarmknapper)  

kan være med på å dempe mulig usikkerhet hos ansatte.   

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt av ledende miljøterapeut, en 

miljøterapeut og en lærer som i samarbeid med en psykolog /BHT skal gjøre en 

risikovurdering av arbeidsmiljøet. Dette arbeidet presenteres på et personalmøte i 

desember og følges opp videre. Det må gjøres vurderinger i forhold til forskjellige 

utsatte grupper. 

 

Tilpassing av skolebygg i samarbeid med ASA   

Fått fysiske tilpasninger og en del nye møbler. Mangler en skyve vegg på 

personalrommet slik at skolen får et nytt møterom.  

 

Foreldremøte 20.10.16  

Det er sendt ut SMS melding for å minne foreldrene om dette i dag.   

 

Sak 30/16 Nytt fra FAU  

FAU har ikke vært aktiv inneværende år, men vi håper å få det til å fungere.  

Valg av representanter vil foretas på foreldremøte 20.10.16 

 

Sak 31/15 Saker til eventuelt  

Nabobygget er solgt til Norlandia. Det blir mest sannsynlig brukt til barnehage.  

Bekymring omkring støy i forbindelse utbygging i området (mellom skolen og  

Ullveien. Driftsstyret tar det for gitt at utbygger tar forholdsregler før byggestart.   

 

Skoledagen vil bli avsluttet tidligere to dager i januar (4.og 18. januar) i forbindelse  

med skolering av alle ansatte på spesialskolene. Dette i regi av Avdelingen for PPT 

og spesialskoler med følgende tema: "Arbeid med et god læringsmiljø og gode 

relasjoner" og "Læreplanforståelse og Vurdering for læring".   

 

Sak 32/15 Dato neste driftsstyremøte 12.01.16 (avstemmes med prosessen i etaten).  

Gunnar sjekker om det er nødvendig å avholdet møte før jul i forbindelse med  

   vedtaket av budsjettet for UDE omkring den 10.12.16 


