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Ila skole 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Steffen Halvorsen Moen (foresatt), Sara Førde (foresatt), Terje Ilseth (ansatt), 

Bjørn Pryser (ansatt), Mikkel S. Glomstein (kommunal), Nina Solbakken (rektor) 

Forfall:  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ila skole, personalrom 

Møtetid: Mandag 18.11.2019 kl.17.00 -19.00 

Referent: Nina Solbakken 

Telefon:  22 95 52 50 / 901 82 725 

 

Sak 23/19     Godkjenning av innkalling og referat 
                      Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.  
 
Sak 24/19     Status økonomi 
                      Skolen gikk gjennom driftsrapporten for skole og Aktivitetsskole.  
                      Begge rapportene viser et positivt avvik.  
                      Midler ifm elevtallsøkning og 3 diagnoser er justert, og det er trukket for  
                      færre SNO-vedtak.  
                      På AKS er det kjøpt inn materiell ifm "lese/regne" på skole og AKS. 
                       
                      Vedtak: Driftsrapportene tas til orientering.  
 
Sak 25/19     Digitale læringsressurser på Ila skole 
                     Rektor redegjorde for tanker ifm digitale læringsressurser. I UDA uttrykkes det 
                     at store variasjoner i elevers tilgang til digitale læringsmidler skaper  
                     ulike forutsetninger for å lykkes med nye læreplaner. I tillegg gir store variasjoner 
                     i barneskolen, utfordringer ved overgang til ungdomsskolen. Skoler som ikke  
                     allerede har planlagt for 1:1dekning anbefales å legge opptrappingsplaner. 
                     Vi vil bruke nødvendig tid for å få til en god overgang til mer bruk av nettbrett  
                     og pc i undervisningen gjennom god planlegging, skolering av personalet og  
                     balansert informasjon til alle brukere. 
                      
                     Vedtak: Planen tas til orientering. 
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Sak 26/19    Strategisk plan 2020  
                     Rektor la frem plan for det strategiske arbeidet slik det er initiert fra kommunalt  
                     nivå. Arbeidet lokalt starter med en evaluering av årets strategiske plan og i  
                     hvilken grad skolen har nådd sine mål. Nasjonale prøver viser få elever på  
                     det laveste nivået i både lesing, regning og engelsk.  
                     Veien videre blir å sette nye mål, risikovurdere og sette nye tiltak. Strategisk plan  
                     er tema i fellestid med hele personalet, i FOKUS og i elevrådet og FAU. 
                
                     Strategisk plan og budsjett skal sendes inn 21.januar 2020. 
                     
                     Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 

Sak 27/19    Informasjon fra skolen ved rektor og lærerrepresentanten ift 
                    oppstart skoleåret 2019/2020. 

Aktuelle saker: Internasjonal kveld som var svært vellykket, fotografering, ny lavvo 
på Skar.  

 
Sak 28/19   Eventuelt 
                    Nytt møte foreslås 13.januar 2019. Ingen andre saker                    
 

 

 

 

Steffen Halvorsen Moen     Nina Solbakken 
Leder Driftsstyret      Rektor 
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