Referat, Arbeidsstyremøte for faste medlemmer og daglig leder, 6. juni
Møtes ble avholdt på Teams, 19:00-20:00.
Til stede: Kjersti Vevstad, Teresa Bergerud, Kathrine Holme, Siri Holst Larsen, Stine Moltzau og Hanne
Holme

SAKER:
1/22-23: Styrets ansvar og oppgaver
Montessori Norge forlenger styrekurset som er tilgjengelig på nett.
Styrekurset er tilgjengelig i ca. to måneder til, og alle styrets medlemmer inkl.
varamedlemmene skal se videoene før vi gjenopptar dette punktet til høsten.
Vi tar et eget styremøte senere som skal fokusere på styrets arbeid, oppgaver og
ansvar etter gjennomgått styrekurs. Ny lenke sendes ut til alle.
Vedtak: Alle enes om dette.
Styreleder ønsker å utarbeide et forslag til et grundigere årshjul enn det vi har i dag.
Vedtak: Alle er enig dette.
2/22-23: Styrets satsningsområder
Ungdomsskole og barnehage vil være hovedfokuset i arbeidet vårt fremover.
Vi er godt i gang med planleggingen rundt oppstart av ungdomsskole og vi har
kapasiteten til å starte opp. Det vil være en naturlig overgang til ungdomsskolen for
våre egne elever, og vi må nå starte arbeidet mot de omkringliggende
montessoriskolene. Både for at foresatte blir gjort klar over at vi starter opp med en
ungdomsskole fra høsten 2023, men også for fremtidig samarbeid mellom
montessoriskolene i distriktet.
Det kommer frem et forslag om at vi arbeider målrettet mot å bli en bærekraftig
skole.
Arbeid med trafikksikkerhet, spesielt skolens bussholdeplass, fortsetter. Kathrine
ønsker å ta et ekstra ansvar for «hjertesonen» gjennom sommeren. Stine og Hanne
bistår der det er behov.
Foreldremøter/foreldrekurs er også et tema vi satser videre på.
Vedtak: Alle er enige i arbeidet som må gjøres i punktene som nevnes.
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3/22-23: Evaluering av styremøte
Det var få til stede ved årets årsmøte, men styret opplever det som en tillitserklæring
av arbeidet vi gjør og at foresatte ved skolen stoler på det arbeidet vi utfører.
Det er også, i forkant av årsmøte, sendt ut mye og god informasjon for sakene til
årsmøte sammen med budsjett og regnskap, noe som anses som en naturlig grunn til
at foresatte uteble fra årets årsmøte.
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av årsmøte, og opplevde at det var god
stemning blant andeleseirene som deltok.
4/22-23: Ordinære styremøter og styrets arbeidsmøter
Det er et forslag om å opprettholde arbeidsmøter som vanlig for å drøfte eventuelle
«akutte» saker og for påse at den daglige driften av skolen foregår på en god måte.
Det foreslås at styret møtes for slike arbeidsmøter hver 4. uke
Videre er det også et forslag om å ha et 5. offisielle styremøte. Fem offisielle møter,
hvorav to avholdes på høsten og tre avholdes på våren.
Dette handler om gjennomgangen og ferdigstillelse av revisor beretning og regnskap
før årsmøte og det er ønskelig med et ekstra møte for å ha bedre tid før årsmøte.
Vedtak: Alle enes i dette
Det stilles et spørsmål som omhandler varamedlemmenes oppgaver, og hvor mange
møter det forventes at varamedlemmene stiller opp på. Skal de kun delta på de
offisielle, som det hittil har blitt praktisert, eller skal de delta på flere?
Vedtak: Vi utsetter denne saken til neste møte.
5/22-23: Arbeidstid for lærere skoleåret 2022/23
Det er et utarbeidet et forslag over tidsbruken til lærere og kontaktlærere.
Her er det lagt inn mer tid til observasjon og mer team-tid. Det er tydelig spesifisert
tid med elever og tid uten elever.
Styrets medlemmer er positive til kravene som stilles til lærerne på skolen, og det gir
alle en klar og lik forventing om arbeidstimene.
Vedtak: Alle enes i dette
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6/22-23: Ungdomsskole fra august 2023
Vi drøfter styrets representanter til videre arbeid mot ungdomsskole.
Siri ønsker å jobbe mer med dette, og Kathrine og Kjersti ønsker også roller i
oppbyggingen.
Det skal settes ned en egen arbeidsgruppe mot ungdomsskole-oppbyggingen og
denne gruppen tenker vi at blir satt i gang fra august.
Styret i sin helhet er skoleeier og vil ha en naturlig rolle inn i arbeidet mot
ungdomsskolen, og man kan delegere videre de oppgavene man mener passer de
enkeltes styremedlemmer evner og kompetanse etter behov.
Vedtak: alle enes i dette
7/22-23: Barnehage
Hanne skal ha en samtale med kommunalsjefen om hva som er neste steg.
De trenger også en oversikt over tiltenkte uteområder for barnehagen.
Hanne finner ut hvor barnehagesøknaden står.
Teresa forhører seg med et par foreldre som kan være aktuelle til å bli med i en egen
barnehagegruppe. Kjersti og Stine har også en sentral rolle i denne gruppen. Styrets
medlemmer vil også her bidra med det som trengs og som er naturlig at styret tar en
del i.
Vedtak: alle enes i dette
8/22-23: Kurs og konferanser i Montessori Norge
Det er ingen som per nå er aktuelle å delta på. Siri holdes oppdatert om det skulle
være noe av interesse som vi trenger å delta på.
9/22-23: Rapport fra studietur til Bergamo (og andre studieturer)
Styret og de ansatte har hatt en flott og nyttig studietur til Bergamo, hvor vi har
besøkt to skoler og en barnehage. Siri har laget en oppsummering/rapport etter
studieturen som er sendt ut til styrets medlemmer i forkant av kveldens møte.
Inntrykkene og resultatene ble delt i et egen drøftingsmøtet. Hanne har samlet inn
alles bidrag og arbeid fra dette møte, og det danner et godt grunnlag for videre arbeid
både i styret og i skolens videre hverdag.
Slike studieturer (også til Drøbak og Bærum montessoriskole) gir oss, som ny
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oppstartet skole, godt grunnlag for videre arbeid. Det viser oss hva slags arbeid vi kan
være stolte av og hva slags mål vi må sette oss videre. Det har vært både
bekreftende og inspirerende med slike studieturer.
Det foreslås at studieturenes hensikt, mål og resultater deles med foreldrene på
foreldremøte – gjerne på høstens første foreldremøte. Samtidig som man deler
fremdriftsplanen for andre studieturer og hensikten med slike turer.
Det foreslås også at dette har en naturlig plass i neste års årsmelding.
Vedtak: alle enes i dette.
10/22-23: Eventuelt
Det er ingen saker til eventuelt.
Neste møte blir satt til 1.september.

Referent, Stine Moltzau

