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Referat fra driftsstyremøte 14.11.18 
 

Til stede:  Merete Bø Strand-Nielsen 

Alexander Kopp 

Anita Asdahl Hoff 

Johannes Kaasa 

Kafia Hashi Mohamud 

Tine Ødegaard (vara for Karianne Paulsen) 

Mari Berge Strandbråten 

Siri E. Mohr 

Sigrun Isdal 

Terje Vigdal  

Fravær: Karianne Paulsen  

 

 

Sak 31/18 Godkjenning av referat fra møtet 19.09.18 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent.  

 

Sak 32/18 Tema: Ny gymsal 

Ny gymsal: Merethe Bø Strand-Nielsen har på ny vært i kontakt med Åsta Ytre 

i Utdanningsetaten. Hun forteller at følgende nå er nedfelt i siste 

skolebehovsplan, 2019-2028: " Grindbakken skole har behov for økt 

kroppsøvingskapasitet. Det foreslås derfor å utrede etablering av ny 

fleridrettshall ved skolen." Dette er en god nyhet for skolen! 

IKT skolen: Status og orientering, strategisk plan: Terje Vigdal redegjorde, 

både om hva vi har jobbet med og hva vi ønsker å prioritere i det videre 

arbeidet. Skolens "kanalstrategi" må justeres med tanke på den nye 

skolemeldingsappen som er tatt i bruk. 

 

Sak 33/18 Strategisk plan 2018. Status 

Siri Mohr gjennomgikk planen med oppdatert status på planens ulike 

hovedområder. Skolen mangler foreløpig mange resultater på mål som er satt i 

planen. Det som er kommet av resultater, er Nasjonale prøver 8. trinn, der 

elevene gjorde det svært bra og målene ble nådd. Ny strategisk plan skal 

arbeides med frem mot neste driftsstyremøte.  

 

Sak 34/18 Regnskap for skolen og for AKS 

 Sigrun Isdal orienterte. Regnskapet for AKS viser nå et mindreforbruk på kr. 

190.000, noe som er en forbedring siden september. 

For skolen viser regnskapet et større mindreforbruk. Dette skyldes primært at 

skolen har fått tildelt ekstra midler til økt lærertetthet, men ikke har fått tilsatt 

tilstrekkelig kvalifiserte lærere. Skolen vil fortsatt søke etter flere lærere og 
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håper å kunne bruke ledige midler til godt kvalifiserte lærere. Skolen har 

samtidig et stadig økende antall skoleassistenter, primært tiltenkt enkeltelever.  

  

 

Sak 35/18 Orientering fra skolen, og fra AKS 

AKS:  
Det er ansatt ny baseleder, Monique Edvardsen. Aks har åpnet opp 

Facebooksiden sin igjen. 

Skolen:  
Sikksakkstien blir nå oppgradert, med nye trapper. 

Skolen skal starte med kildesortering, antagelig til våren.  

Skolen har hatt en fin FN-samling, med undertegnelse av "vennskapsavtale". 

7. trinn har vært på vellykket leirskole på Fagerhøi. 

5. trinn har hatt besøk av barnevernet i Vestre Aker. 

4. trinn starter opp med svømming, 20 timer på Røa bad. 

Uke 47+48 er det "Gå-til-skolen-aksjon" for 2. til 7. trinn. FAU har skaffet 

sponsete refleksvester. 

Det er ikke avklart hvem som blir nytt driftsstyremedlem fra foresatte og fra 

ansatte. 

 

 

Sak 36/18 Orientering fra FAU 

Referat fra siste møte er lagt ut på skolens hjemmeside. 

   

 

Sak 37/18 Evt. 

Neste driftsstyremøte blir torsdag 17. januar 2019. Da skal strategisk plan og 

budsjett 2019 vedtas. 

Driftsstyreleder Merete Bø Strand-Nielsen ble takket for innsatsen gjennom to 

år og overrakt blomster fra rektor Siri E. Mohr. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Sigrun Isdal          

referent  

15.11.18            

 


