
 

Møtereferat årsmøtet                                  
Dato: 14.11.2018 

Tilstede:  Klasse 1a, 1b, 2a, 2b, 3b, 3c, 4a, 4b, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b 

Fraværende: Klasse 3a, 5a, 

Referent: Heidi Klever 

 

SAK BESKRIVELSE ANSVARLIG  
1 Konstituering 

Trine Lunemann åpnet årsmøtet og ønsket alle velkommen  

Trine Lunemann ble foreslått til møteleder – godkjent.  

Heidi Klever ble foreslått til referent – godkjent.  

Marit Høgås og Tove Isachsen ble  foreslått til signering av protokoll – godkjent  

Saksliste - godkjent  
 

 

2 Orientering av rektor ble gitt 

 

Skolebehvosplanen for Skedsmo i perioden 2018-2028 er vedtatt. I dette ligger det blant 

annet at Sten-Tærud skole skal bli en ren barneskole, og at Tæruddalen overtar som 

ungdomsskole for dette området. Det følger av skolebehovsplanen at endringen skal tre i 

kraft fra skoleåret 2021/2022.  

Tæruddalen skal bygges ut til å bli en 7-parallell ungdomsskole. I tillegg skal Sten-Tærud 

gjennomgå en total renovering for å bedre møte behovene til en barneskole.  

 Skoleeier må i samarbeid med den enkelte skole, foreldre og ansatte, foreta en vurdering 

av hvordan planen kan iverksettes. Det er en rekke problemstillinger i dette arbeidet som 

må løses. Det er satt av totalt 161 millioner for å renovere Sten-Tærud og 55 millioner for å 

bygge på Tæruddalen. For Sten-Tærud sin del, innebærer dette at skolen må tømmes i sin 

helhet ved avslutning av skoleåret 2020. For begge skolene, inkluderte ansatte, elever og 

foreldre, vil dette bli en krevende prosess. Det er derfor viktig med åpenhet rundt de 

vurderinger og beslutninger som tas, samt at det sikres bred brukerinvolvering.  

 

      Oversikt over berørte klasser. ST = Sten-Tærud, 

T= Tæruddalen 

Foreløpig konklusjon  

1. Det skjer en samlet overføring fra Sten-Tærud skole til Tæruddalen skole 

til skolestart 2021/2022.  

Det har blitt vurdert å flytte over samtlige elever på et tidligere tidspunkt. Dette er 

imidlertid ikke tilrådelig, idet Tæruddalen skole må bygges ut før det er plass til samtlige 

elever. Det er videre behov for en god prosess fremover, for å sikre at overgangen blir så 

sømløs som mulig. Får å få en god prosess, med medvirkning fra alle involverte, kreves det 

at det settes av tilstrekkelig med tid til dette. Videre har de to skolene ulike fagplaner. Det 

er derfor et behov for å samkjøre de to skolenes fagplaner i større grad før en overflytting 

for å sørge for at elevene får det totale faglige tilbud som de har krav på.  

Det har blitt vurdert en trinnvis overføring av elever fra Sten-Tærud til Tæruddalen. Dette 

vil imidlertid kunne føre til at Sten-Tærud mister verdifull kompetanse ved at fagmiljøet 

blir for lite, noe som igjen fører til at flere lærere kan velge å slutte før overføringen er 

endelig.  

Det har videre blitt vurdert hvorvidt de som starter på 8. trinn i 2020/2021 skulle begynne 

rett på Tæruddalen idet de pga ombygging av Sten-Tærud skole må flytte ut fra 
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skolebygningen og inn i paviljonger. Tæruddalen vil på dette tidspunktet også være under 

utvidelse, og elevene ville blitt plassert i paviljonger også på denne skolen. Det er 

imidlertid landet på å ikke anbefale en slik løsning, både pga økt mulighet for lærerfrafall 

på Sten-Tærud, og fordi det vil gi en mer positiv opplevelse å flytte til nye lokaler på nye 

skole når disse er ferdigstilt.  

Den mest sårbare klassen i overflyttingen, vil være dagens 7. klasse, som ved flytting kun 

vil ha ett skoleår igjen på ungdomsskolen. For å sikre at disse blir ivaretatt, vil det derfor 

etableres egne klasser på 10. trinn for Sten-Tærud elever det første året. De lavere 

klassetrinnene vil imidlertid bli satt sammen på nytt, med elever fra både Sten-Tærud og 

Tæruddalen.  

De berørte ansatte skal få individuelle samtaler med rektor for å kartlegge ønsker og behov. 

Dersom det er behov for å omplassere ansatte til andre skoler enn Sten-Tærud og 

Tæruddalen, skal det i samarbeid med de tillitsvalgte lages tydelige kriterier for utvelgelse.  

 

2. Det vil være en restriktiv praksis på innvilgelse av skolebytte fra Sten-

Tærud skole til Tæruddalen skole i perioden frem til skolestart 

2021/2022.  

Ut i fra en barns beste vurdering, hvor det blant annet er lagt vekt på viktigheten av å 

opprettholde kvaliteten på undervisningen på Sten-Tærud, vil sektorkontoret ha en 

restriktiv praksis på det å innvilge skolebytter fra Sten-Tærud til Tæruddalen i 

omstillingsfasen. Tilsvarende vil praksis være restriktiv også fra andre skoler, idet det er 

viktig å først få innplassert samtlige elever fra Sten-Tærud. I tillegg vil Tæruddalen skole 

være under utbygging, og det bør ikke innvilges mange skolebytter i en slik byggeprosess.  

 

3. Sten-Tærud skole til Tæruddalen skole har et utstrakt faglig samarbeid 

fra skoleåret 2019/2020.  

De to skolene har utarbeidet ulike fagplaner. Det vil fra skoleåret 2019/2020 jobbes med å 

lage felles fagplaner for de to skolene. Det skal også ses nærmere på muligheten for felles 

planleggingsdag(er), felles undervisning i fremmedspråk og valgfag, samt felles sosiale 

aktiviteter for de to skolene.  

 

4. Videre prosess 

Den foreløpige konklusjonen skal drøftes i skolenes FAU og med de ansatte. Dette vil 

danne grunnlag for neste møte i arbeidsgruppen, den 10.12.2018. En fremdriftsplan for 

implementeringen vil utarbeides i januar.  

Rektorene skal sammen se på bemanningsbehovet ved de to skolene, samt kartlegge de 

ansattes ønsker fremover.  

Skolene skal se på mulighetene for et samarbeid allerede fra skoleåret 2019/2020, både 

med tanke på en samorganisering av enkeltfag og i utvikling av fagplaner.  

3 Gjennomgang av årsmelding 

Årsmelding ble lest og gjennomgått av Trine Lunemann – deretter tatt til orientering 

 

4 Regnskap skoleåret 2017/2018 

Regnskapet ble gjennomgått av Marit Nordby – deretter godkjent 

 

5 Valg av styremedlemmer 

Trine Reitehaug, leder, gjenvalgt for 2 år 

Lensley Baya, ny, valgt for 2 år 

Heidi Klever, ny, valgt for 2 år 

Marit Nordby, ikke på valg 

Tone Wangberg, ikke på valg 

 

6 Eventuelt:  

Julegrantenning: 2. klasse tar ansvaret for denne fra neste skoleår. 1. klasse tar over 

familiesvømmingen.   

 

7 Fordeling av arbeidsoppgaver til 17. mai 

Se presentasjon 

 

 Møtet avsluttes  

 


