referat til styremøte

DATO:
KL:
STED:
Disse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.2.22
1830-2000
Teams

var tilstede :
Kathrine Holme, styrets nestleder
Teresa Bergerud, styremedlem og FAU-leder
Stine Moltzau, styremedlem og sekretær
Siri Holst Larsen, styremedlem
Susann Smestad, varamedlem
Eva Julie Løken, varamedlem
Øyvind Randmæl-Warpe, Kongsvinger kommunes representant
Hanne Holme, rektor
Kjersti Vevstad, styreleder

Saker
Nye elever 2022-23

Inntakskomiteen legger frem.
8 nye 1.trinnselever har fått tilbud til høsten. Det er
gjennomført samtaler og omvisning til disse før svarfristen
om 3 uker. 4 elever på venteliste.
Det er prioritert 1.trinn iht inntaksreglementet nå i 1.runde.
Det er flest fra kongsvinger, en fra Nord-Odal. Og flere er
søsken eller barn av ansatte.

SFO

Ingen innvendinger eller innspill til dette fra styret.
Rektor gir orientering og kommer med forslag
Det er et skjørt budsjett på SFO og det går akkurat for
driften. Daglig leder har måttet gå inn å dekke noe av SFOdriften selv. Det er få barn som benytter seg av SFO og det
er ikke økonomisk optimalt p.t.. Det var i utgangspunktet
meldt inn et større behov for SFO v/skoleårets start, enn det
som benytter seg av SFO i dag.
Vi må vurdere mulighetene våre: morgentilbud for alle
elever fra 08:00, redusere SFO tiden yttligere?
Inngå et samarbeid med nærliggende barnehage og gi SFOtjenesten til barnehagen?
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Daglig leder undersøker grundigere med Eskoleia
barnehagen, og vi gjenopptar dette på neste styremøte før
vi beslutter noe tiltak.
Øyvind (kommunerepresentant) er opptatt av alle
forespørsler vi har til kommunen når frem, og ønsker at vi
sender spørsmål til han for at han kan hjelpe oss videre hvis
vi skulle trenge dette.
Alle er enig i at Hanne ser nærmere på dette, og vi tar
stilling til videre drift av SFO v/ neste styremøte.
Barnehage

Status søknad
Prosessen er gjenopptatt og det er gjennomført veiledning
med statsforvalteren, og med kommunen. De trenger noe
mer detaljerte planer og tegninger før de kan se på saken
på nytt.
Daglig leder mener at vi i uke 9 bør ha klart alt til å sende
inn det de etterspør. Vi fokuserer på våre
lærerplanforpliktelser og viktigheten bak et helhetlig
utdanningsforløp.
Prøver å fremskynde dokumentene allerede denne uken. Siri
og Hanne ser på det, og sender det til styreleder for
korrekturlesing. Teresa fikser layouten.
Ingen innvendinger på dette punktet.

Skoleruta 2022-23

Endelig beslutning
Vi ønsker å følge innlandet sin skolerute, med unntak av
19/5-23 som dekker avspasering for 3 lengre skoledager
(FN-café, julemarked og stjernevandring).
Det er satt 6 planleggingsdager for ansatte (5 dager før
skolestart høsten -22, og 2/3-23)
Enstemmig vedtatt.

Årsmøte

Sette dato for årsmøtet og aktivere valgkomiteen
Vi kommer tilbake til en dato for et
møte i forkant av årsmøte, med en detaljert gjennomgang
av årsregnskapet (ref. Fjorårets årsmøte)
Årsmøte foreslås at avholdes i uke 22, 2/6-22, kl.17:30.
Enstemmig vedtatt.
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Et ønske fra Teresa at høstens FAU settes direkte etter
årsmøte når foreldrene likevel er samlet.
Enstemmig vedtatt.
Styreleder ber valgkomiteen legge frem sin innstilling innen
1.mai.
Det er Stine og Kjersti som er på valg dette året.
Ingen innvendinger på dette punktet .
Representant fra
foresatte for
ungdomsskole

FAU-leder orienterer
Det er flere foreldre som ønsker å bidra i prosessen, men
ingen som har meldt seg inn i en offisiell gruppe. FAU leder
tar saken tilbake til FAU.
Siri har et forslag om at vi kunne reist på besøk til en
montessoriungdomsskole for å se elevene i «action». Siri tar
tirsdagene i uke 13 og 14 som utgangspunkt og kommer
tilbake med hvilken dag som passer for de to aktuelle
skolene.

Regnskap 2021

Foreligger først ultimo april. Vi forsøker å fremskynde dette.

Eventuelt

Øyvind vil gjerne at vi møter opp i de politiske
gruppemøtene for å snakke om de planene vi har. Vi har
mange planer, og det ville vært nyttig for kommunen og
partiene i kommunen å bli enda bedre kjent med oss.
Dette blir vi gjerne med på, både på deres møtested, men vi
åpner mer enn gjerne våre lokaler og tar imot her også.

