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MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd 

Dato: 20.03.17 

Tidsrom: 18.00 - 20.00 

Sted: Konferanserom 

Til stede: Elevrep. (6) Isak Heide,  elevrep. (9) Emma L. Karlsen, 
foreldrerep. (4) Kenneth Drazkowski, foreldrerep. (9) Grethe Endresen, 

vara foreldrerep. (5) Hege Wennevik, Iver Buan (verneombud) og Siv 

Indseth (rektor) 
  

Meldt forfall: 

 

 

Referent: 

elevrep. (10) Oda Thue Wiig, vara foreldrerep. (1) Andreas Mathisen                        

og Iver Buan (verneombud) 
 
 
Rektor 

  

 

 
Sak  09/17 Godkjenning av møtereferat 
 Møtereferat fra møte 16.01.17 ble godkjent. 
 
 
Sak 10/17 Årsrapport økonomi 

Rektor la fram årsregnskap og viser til et mindreforbruk på kr.540 000. Rapporten taes til 
etterretning. 

 
 
Sak 11/17 17.mai på Sjetne 
 Elevrådet på ungdomstrinnet tilbakemelder at flertallet ønsker å gå i barnetoget i byen i år. 
 Saken drøftes i FAU før endelig avgjørelse taes. 
 
 
Sak 04/17 Resultat kartleggingsprøver 1.-3.trinn vår 2016 
 Resultatene ble lagt fram på møte og Sjetne skole har veldig få elever på bekymringsgrense. 
 
 
Sak 12/17 Elevundersøkelsen resultat 7. og 10.trinn 

Resultatet ble lagt fram.  Skolens ledelse gjennomgår resultatet med gjeldende lærerteam og 
elevgrupper. Ved behov for tiltak settes dette inn.  
 

 
Sak 13/17 Flytting 6., 8. og 9.trinn 

Plan for utflytting ble lagt fram på møte og skolens ledelse med lærere avholder korte, 
informative foreldremøter. Timeplaner endres og tilpasses skoledagen på Brøset. 
 
 

 
Sak 14/17 Helhetlig ledelse 
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Det lyses nå ut avdelingslederstillinger i skolene i Trondheim kommune som ledd i prosjektet 
helhetlig ledelse. På Sjetne lyses det ut 3 avdelingslederstillinger; avdelingsleder for 1-4/SFO, 
5-7 og 8-10. Avdelingslederne får utvidet personalansvar. 

 
 
Sak 15/17 Eventuelt 
 Ingen eventueltsaker. 
 
 
Sak 16/17 Info fra FAU/elevråd/lederteam 
 Lederteam: -Prosjektledelsen i TK «Nye Sjetne skole» har gjennomført samspillsfase 

med skolens ansatte. Tegninger baseareal og spesialrom er vurdert og 
tilbakemeldt på. Elevråd deltok i vurdering av skolegården. 
-Vi har hatt utfordringer med læringsmiljøet på 6.trinn og team 6 er styrket og 
 tiltaksplan er laget. 

   
 
 
 
  


