


















Arbeidsmøte i styret, søndag 16.08.2020, kl: 11-12 

Møte avholdes via Teams. 

Tilstede: Kjersti Vevstad, Kathrine Holme, Teresa Bergerud, Vera Andersen, Stine Moltzau og 

Hanne Holme. 

1. Styret konstituerer seg

a. Forslag: Kathrine nestleder, Stine sekretær, Har vi andre funksjoner vi ønsker å spre?

Bjørn ser seg nødt til å tre av som styremedlem grunnet kapasitet. Teresa og Bjørn bytter inntil videre roller. 
Vedtak:  Utarbeide kommunikasjonsplan og en strategi for markedsføring. Utkast legges frem ved
neste arbeidsmøte. Daglig leder lager et utkast som vi kan få redigere i dropbox.

Forslaget om arbeidsoppgaver er enstemmig, og Teresa får markedsføringsoppgaver i samarbeid
med Stine. Vi anser det også som viktig å kunne benytte oss av Bjørn' s økonomiske/regnskaps bistand inn i styret.

2. Vedtekter for SFO
a. Se tidligere utsendt revidert utkast, sendt 29. juli. Det er ikke kommet endringsforslag til dette. Ergo

ligger det til beslutning.

Vedtak: Alle enes om SFO-vedtektene, og det besluttes at vedtektene er klare. Disse gjøres

tilgjengelig for foresatte.

3. Utemiljø v/rektor
Det har i sommer vært gjennomført to store dugnader. Vi har fått bestilt lekeapparat som kommer i
uke 36. Sandkasse og spor til båt kommer også fortløpende.

4. Plan for å utvide til u-skole og barnehage v/rektor
Denne utsettes til neste arbeidsmøte. Daglig leder undersøker mulighetene for en ansattbarnehage
med Montessori Norge. Vi har Ellie som har god erfaring med de minste og Inga-Lisa er spissen for en
ungdomsskole. Inga-Lisa er under kursing i Internasjonal u-skole AMI godkjenning av ungdomsskole
elever. Styret begynner allerede nå arbeidet mot hva Kongsvinger Montessori ungdomsskole skal bli.
Det innebærer innhenting av ønsker/forventninger om ungdomsskole fra elever, foresatte og ansatte -
Daglig leder tar ansvaret for dette, også legges det frem på et av møtene utover høsten.

5. Datoer for formelle styremøter, jfr. styrets årshjul
a. Se vedlegg for årshjul
b. Forslag til datoer for formelle styremøter: torsdag 17.9. og tirsdag 10.11.

Vedtak: Vi enes om at disse datoene opprettholdes.

6. Kompetanseplan skoleåret 2020-21

a. Forslag fra styreleder: Rektor utarbeider en kompetanseplan for videreutdanning og etterutdanning for
ansatte for skoleåret 2020-21 innen neste arbeidsmøte for styret

Vedtak: Daglig leder utarbeider denne til neste arbeidsmøte, slik at styret kan få landet en prioritert
oversikt innen utdanning og kursing.

7. Driftsorientering v/rektor

Vi starter med 34 elever. Budsjettet må justeres til antall elever.

8. Eventuelt




















