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Referat fra driftsstyremøte 20.03.19 
 

Til stede:  Alexander Kopp 

  Per Henrik Mohn 

Anita Asdahl Hoff 

Jane Steenbuch (vara for Johannes Kaasa) 

Petter Rypdal 

Mari Berge Strandbråten 

Bente Klara Kvam 

Sigrun Isdal 

Terje Vigdal (til kl. 17.30) 

Fravær: Kafia Hashi Mohamud (ikke meldt fravær) 

 

Sak 09/19 Godkjenning av referat fra møtet 16.01.19 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent.  

Bente Kvam ble ønsket velkommen som ny rektor, og medlemmene 

presenterte seg. Ass. rektor Sigrun Isdal hadde sitt siste driftsstyremøte. 

 

Sak 10/19 Tema: 

  Elevundersøkelsen 2018. Utdypning 

Terje Vigdal redegjorde. Han la vekt på hovedindekser som viste nedgang fra 

2017. Det ble pekt på mulige årsaker/forklaringer og lagt vekt på tiltak som kan 

settes inn. De fire hovedindeksene gjaldt:  

 vurdering for læring 

 elevdemokrati og medvirkning 

 motivasjon  

 faglig utfordring  

Det ble stilt spørsmål om hvordan man kunne identifisere elever som svarte at 

de ble mobbet. Terje Vigdal forklarte at det kan være utfordrende fordi lavt 

antall svar i en gruppe ble "prikket", men at man ved å slå sammen ulike tall og 

tabeller likevel kunne finne ut i hvilke klasser slike svar ble gitt, og at dette blir 

fulgt opp. 

 

Fagfornyelsen. Fordypning. Nye læreplaner august 2020 

Bente Kvam redegjorde. Hun informerte om ny overordnet del som omhandler:  

 opplæringens verdigrunnlag 

 prinsipper for læring, utvikling og danning 

 prinsipper for skolens praksis  

Skolen vil arbeide med den overordnete delen høsten 2019 og dette vil også bli 

en naturlig del av høstens foreldremøter. Fra høsten 2020 skal nye læreplaner 

tas i bruk. Nye fokusområder vil være: 
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 kritisk tenkning og refleksjon,  

 ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer 

 dybdelæring  

I tillegg vil tre tverrfaglige temaer bli prioritert: 

 demokrati og medborgerskap 

 bærekraftig utvikling 

 folkehelse og livsmestring 

 

Sak 11/19 Regnskap 2019 

Sigrun Isdal orienterte. Regnskapet for 2019 er så langt ok. Forventede 

inntekter er kommet inn og budsjettjustert til planlagte poster.  

Som det tidligere er redegjort for, vil tildelt budsjett trolig ikke være stort nok 

til å dekke full oppfylling av ny lærernorm. Skolen har fått øremerkete midler, 

men ny ressursfordelingsmodell har redusert skolens grunntildeling. Ledelsen 

har deltatt på møte med UDEs økonomiavdeling og skolegruppe F, der skolene 

var tydelige i sine tilbakemeldinger om utfordringer knyttet til 

ressursfordelingsmodellen. Skolen har både krav om å følge budsjettet og om å 

oppfylle ny lærernorm, to krav som dermed kan bli vanskelig å oppfylle 

samtidig. 

 

Sak 12/19 Årsregnskap for skolen og for AKS. Fullstendighetserklæring 2018 

Sigrun Isdal orienterte. Årsregnskap og fullstendighetserklæring for skole og 

AKS 2018 er sendt inn til UDE og inneholdt kun allerede kjente tall og 

opplysninger. 

 

Sak 13/19 Strategisk plan 2019. Status 

Dette vil man komme tilbake til senere 

 

Sak 14/19 Orientering fra skolen, AKS og fra FAU 

Fra skolen: 

Ny assisterende rektor, Therese Friis Rølles, er ansatt og starter 1. mai. 

 Uke 13 har skolen Bokuke, med variert program klassevis, trinnvis og på tvers 

av trinn. 

Det arbeides med tilsettinger av nye lærere, både for å erstatte lærere som 

slutter og for å fylle opp lærernormen. Mange av søkerne får opptil fem ulike 

jobbtilbud. Flere er tilsatt, men skolen vil snart ha ut en ny utlysning. 

Fra FAU:  

Fau har lagt ned et stort arbeid som oversendes Bydel Vestre Aker for å bedre 

trafikksikkerheten rundt skolen og skoleveiene. 

Skolen, Fau og driftsstyret må fortsette arbeidet for å få bygget en ny gymsal til 

Grindbakken skole.  
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Sak 15/19 Evt. 

Tema for møtet 21.5.19 

 Elevrådsstyret skal inviteres. Skolen må forberede gode spørsmål i 

forkant. 

 Informasjon fra rektor etter første periode: "Hva er bra og hva vil vi 

jobbe mer med." 

 

 

   

 

 

Sigrun Isdal          

referent  

22.03.19          

 


