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Møtereferat 

 

Til stede: Marianne Kluften Hagen, Trude Koksvik Nilsen, Lars Ellingsberg, Ann-Sissel 

Støvind, Tone Knudsen, Stein Olav Febakke 

Forfall: Shahbaz Tariq, Lise Fotland Aaseng 

Møtegruppe: Driftsstyre Toppåsen skole 

Møtested: Toppåsen skole, personalrommet 

Møtetid: 31. oktober 2016, klokken 19.00-19.30 

Referent: Stein Olav Febakke 

Telefon: 23169040 

Neste møte 05.12.2016 

 

 

Referat Driftsstyremøte 31.10.2016 

 

Sak 21/16 Godkjenning av referat 19.09.2016 og saksliste 31.10.16 

Referatet 19.09.2016 godkjennes. Saklisten godkjennes. En informasjonssak til 

eventuelt.  

 

Sak 22/16 Framtidig leirskoleavtale for Toppåsen skole 

Leirskole og rammene rundt denne er diskutert i FAU, skolens MBU og i DS. 

Skolen søker en forutsigbar ordning der det pedagogiske innholdet er kjent i forkant 

av gjennomføringen, der bemanning fra skolens side er innarbeidet og de 

økonomiske rammene er avklart.  

 

Tidspunkt 

Leirskoleoppholdet gjennomføres fortrinnsvis tidlig høst 7. trinn. 

 

Lokalitet 

 Skolen inngår avtaler med leirskoler innen rimelig avstand (max 3-4 timer reisevei). 

 

Leirskolens varighet  

Minimum 3 overnattinger. 

 

Bemanning 

Toppåsen samarbeider med bemannede leirskoler. Det oppfordres til at trinnets 

lærere deltar på leirskolen. 

 

Leirskoleopphold/økonomi 

Skolene får tildelt midler til leirskoleopphold ut fra en sats på kr 1500 per elev. 

Skolen søker leirskoler som ligger nært dette i pris. Skolen bestiller og betaler 

transport for elevene. FAU støtter skolen økonomisk ved å betale skolen 

mellomlegget fra tildelte midler til eksakt oppholdsbetaling. 
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Vedtak 

DS ønsker at Toppåsen skole inngår leirskoleavtaler med egnet leirskole i tråd med 

ønsker fra skolen og FAU. Det forutsettes at FAU og skolen samarbeider om å 

dekke merkostnaden til gjennomføringen av leirskolen. DS behandler saken på nytt 

ved behov eller ved vesentlige økonomiske endringer. 

 

 

Sak 23/16 Eventuelt 

Miljøsertifisering; "Målet er å sertifisere alle kommunale virksomheter innen 

2019." (Erna Solberg). Skolen kan godkjennes etter HK-modellen 

(hovedkontormodellen) innen 2018. 

 

Saken legges fram på neste DS. 

 

    

    

   


