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Møtereferat 

 

 
Til stede: Mohamed Fiaz, leder foresatterepresentant 

Tor E. Axelsen, ekstern representant 

Ane Tønnesland, ekstern representant,  

Tanja K. Aalmo, ansatterepresentant 

Ayada Boulhanni, elevrepresentant 

HC Arveng, rektor    

 

Forfall: Thor Henriksen, ekstern representant 

Møtegruppe: Driftsstyret Rommen skole 

Møtested: Rommen skole 

Møtetid: 18.9.2017 

Referent: HCA 

Telefon: 23465300 

Neste møte 6.11.2017  

 

 

Sak 21/17: Innkalling og saksliste –godkjent 

 

Sak 22/17: Referat fra forrige møte – godkjent 

 

Sak 23/17: Status Rommen skole 

- Personalet hadde en fin planleggingsuke i august med fokus på §9A – elevenes læringsmiljø 

samt oppstart av semesteret. Fokus og arbeid fortsetter med elevene, i elevråd, i personalgruppa, 

i FAU og i SMU. 

- Personalet har jobbet godt med å forberede mottak av elevene, det har vært fokus på 

læringsøkter og læringsarena der elever og lærere kan bli kjent og styrke relasjoner. 

- Byggeprosessen går sin gang. Det ligger an til ferdigstilling i slutten av oktober. 

- Skolen har gjennomført Nasjonale prøver på ungdomstrinnet er og er klare for gjennomføring 

på 5. trinn. Gjennomføringene er vel planlagt og gjennomført. 

- AKS er godt i gang med gratis kjernetid for 1. og 2. trinn, neste 100% deltakelse 

- 10.trinn reiser med Aktive Fredsreiser til Berlin i uke 39. Foresatte arrangerer turen 

- Skolen har Kulturuke med mange ulike aktiviteter i uke 39. Elevene velger aktivitet og er hele 

uka sammen med elever i andre klasser og lærere de kanskje ikke kjenner fra før. Tema i år er: I 

tiden; media og nyheter, overbyggende tema er som vært år kjennskap og vennskap. 

- Skolen har i uke 36 gjennomført en anti-mobbeuke. 

- Skolen har gjennomført foreldremøter på alle trinn.  

 

Sak 24/17: Opplæringsloven §9A – nye føringer. Rektor informerte om nye føringer med underpunkt: 

1. Følge med 

2. Gripe inn 

3. Varsle 

4. Undersøke 

5. Sette inn tiltak 

6. Dokumentere 

Skolen jobber systemisk på alle nivå samt på individnivå opp mot hver enkelt elev. Informasjon om 

de nye føringene fra U.dir. ble delt ut på møtet. 

 

Sak 25/17: Foreldreundersøkelsen 2016. Rektor informerte. 

  Ca. 29% av skolens foresatte deltok på undersøkelsen. Skolen hadde i gjennomføringsperioden gjort    

                            flere grep for å få til høy gjennomføringsprosent bl.a. ved å bistå til gjennomføring, påminne via     

                            skole SMS etc. 
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Skolen er fornøyd med resultatet av undersøkelsen som viser at foresatte stort sett er fornøyde.   

Skolen har allikevel valgt ut flere områder som det skal jobbes videre med bla punktet om trygt 

miljø samt foresattes tilbakemelding om hvordan skolen håndterer bla mobbing. Undersøkelsen ble 

delt ut på møtet. 

 

Sak 26/17: Møteplan høst 2017: 

  Mandag 6.11.2017 klokken 17:00-20:00  skolens personalrom 

  Mandag 18.12.2017 klokken 17:00-20:00 skolens personalrom 

 

Sak 27/17: Nytt fra SMU 

Intet. Første møte avholdes uke 39 

 

Sak 28/17: Eventuelt/orienteringssaker 

Det er ønskelig at det velges ny foresatte representant og leder for driftsstyret. Saken tas opp på 

første FAU-møte. 

 

 

 

 

 

 

 

Mohammed Fiaz      Hanne Christine Arveng 

Leder DS      rektor/ sekretær DS 

 

 

 


