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Referat fra driftsstyremøte 16.01.19 
 

Til stede:  Alexander Kopp 

  Anniken Løvdal (vara for Per Henrik Mohn) 

Anita Asdahl Hoff 

Johannes Kaasa 

Kafia Hashi Mohamud 

Petter Rypdal 

Mari Berge Strandbråten 

Siri E. Mohr 

Sigrun Isdal 

Maria Bruusgaard 

Terje Vigdal (til kl. 18.00) 

 

Sak 01/19 Godkjenning av referat fra møtet 14.11.19 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent.  

 

Sak 02/19 Konstituering av driftsstyret 

  Alexander Kopp har overtatt som leder. 

 Medlemmene presenterte seg. 

Reglement for driftsstyrene er sendt ut, det er ikke nye endringer i reglementet. 

Ny nestleder blir Per Henrik Mohn. 

 

Sak 03/19 Nasjonale prøver 5. og 8. trinn 2018. Orientering fra skolen 

Elevundersøkelsen 2018 

Foreldreundersøkelsen 2018 

Siri Mohr og Terje Vigdal orienterte. 

På nasjonale prøver skårer skolen fortsatt godt. Resultatene er spesielt gode på 

8. trinn, dette kullet gjorde det også svært bra på 5. trinn. Engelsk er fortsatt det 

faget som kan løftes mer, i likhet med mange andre skoler i området.  

Resultatene fra elevundersøkelsen viser små variasjoner, i begge retninger, i 

forhold til forrige skoleår. Resultatet har gått mest ned på "Faglig utfordring", 

noe det er ønskelig å se nærmere på. Driftsstyret ønsker en oppdatering på 

analysen av elevundersøkelsen på neste møte. 

Foreldreundersøkelsen hadde en deltagelse på 58%. Skolen håper på høyere 

deltagelse vinteren 2019.  

 

Sak 04/19 Budsjett 2019 for skolen og for AKS 

 Sigrun Isdal orienterte for skolen. Med utgangspunkt i aktiviteten i januar og 

medregnet forventete inntekter i vår og elevnedgang i høst, har skolen laget et 

budsjett som går i balanse. I tillegg forventes overføringer til lønn for "særskilt 

elevpris" (i 2018 ca. 700.000,-) Selv med disse midlene vil det medføre et 
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merforbruk når/hvis skolen klarer å fylle opp for ny lærernorm. 

Maria Bruusgaard redegjorde for AKS. Budsjettet til AKS har med seg et 

mindreforbruk som skyldes refusjoner. Barnegruppen går noe ned, men 

bemanningen kan likevel opprettholdes. 

Vedtak: Budsjett 2019 for skole og AKS vedtas. 

 

Sak 05/19 Strategisk plan 2019-2022. 2019 

Siri Mohr og Terje Vigdal orienterte. 

 Årets plan har en utvidet prosatekst. Målene kan justeres underveis. 

Overskriftene i planen er gitt sentralt, skolen setter inn risikofaktorer, tiltak og 

mål. Planen er i hovedtrekk en videreføring av fjorårets plan. Nytt tiltak er bl.a. 

personalets deltagelse i sentralt kurs i regi av Ude: "Skriving i alle fag". 

Samarbeidet mellom skole og AKS skal styrkes. 

Vedtak: Strategisk plan 2019 vedtas. 

 

Sak 06/19 Orientering fra skolen, AKS og fra FAU 

Fra skolen: 

Det er nå kjent at både rektor og assisterende rektor pensjoneres i løpet av 

våren. Ny rektor, Bente Kvam, har vært på besøk, og stillingen som 

assisterende rektor er utlyst. 

Skolen skal starte miljøsortering, men venter ennå på tilrettelegging for 

plassering av containere. 

Skolen skal ha bokuke i uke 13. 

Angående ny gymsal er det ikke noe nytt. 

Nytt datafirma har vunnet anbudskonkurransen for IKT-tjenester i Osloskolen, 

og skolen avslutter derfor mangeårig samarbeid med Sagene Data. 

Gunn Gjone, musikklærer ved skolen, er tildelt Vestre Akers kulturpris for 

2018! 

Siri Mohr avsluttet sitt siste driftsstyremøte med en del betraktninger rundt 

driftsstyret rolle opp gjennom årene! 

Fra FAU: Referat fra siste møte ligger på hjemmesiden. 

   

Sak 07/19 Evt. 

Neste driftsstyremøte blir onsdag 20. mars 2019. Da skal orientering om 

fagfornyelsen være et tema. 

øvrige møtedatoer: 21. mai, 17. september og 19. november. 

 

 

Sigrun Isdal          

referent  

17.01.19          

 


