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Referat fra driftsstyremøte 23.05.18 
 

Til stede:  Merete Bø Strand-Nielsen 

Alexander Kopp 

Anita Asdahl Hoff 

Johannes Kaasa 

Kafia Hashi Mohamud 

Karianne Paulsen 

Mari Berge Strandbråten 

Siri E. Mohr 

Sigrun Isdal 

I tillegg var Annette, Jacob og Elphi fra elevrådet til stede under sak 16 og 

17    

 

Sak 16/18 Godkjenning av referat fra møtet 13.03.18 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent. 

 

Sak 17/18 Elevrådsstyret orienterer om sitt arbeid 

 Siri Mohr innledet med en oversikt over elevrådets ulike oppgaver, utarbeidet 

av elevrådslærer Reidun Bosåen. 

Jacob, Annette og Elphi fortalte om noe av det elevrådet har utført 

inneværende skoleår. De har fått i stand English Corner i biblioteket, for ulike 

pengegaver til skolen, bl.a. fra FAU. Elevrådet er ansvarlig for årets to 

kantiner, der inntektene går til Barnestiftelsen Oslo Universitetssykehus og til 

Røde kors. De har også vært medvirkende på FN-samlingen, der det årlige 

mobbemanifestet blir undertegnet. På 17. mai deltok elevrådet med 17. mai-

tale, og de deltar på møter i skolens skolemiljøutvalg, SMU. Elevrådsstyret er 

også ansvarlige for lekelederaktiviteter i friminutt, tre dager i uken, noe som er 

populært blant mange elever. På spørsmål fra driftsstyrets medlemmer svarte 

de at de ikke så noen som ikke har det bra, at det ikke er noe de savner på 

Grindbakken, og de fortalte om hvordan de var valgt til elevrådet og til styret. 

 

Sak 18/18 Regnskap for skolen og for AKS. 

Sigrun Isdal orienterte. 

Regnskapet til AKS viser at nedgang i elevtall medfører manglende inntekter 

på foreldrebetaling, noe som kan rette seg til høsten.  

Skolen har fått en ekstratildeling på kr. 286.000 fra Utdanningsetaten. Skolen 

vil nå kjøpe nye norskbøker til trinnene som mangler dette. I tillegg får skolen 

midler til å øke lærertettheten. Det er uvisst om vi får dekket alle disse 

lærertimene. Samtidig har vi et stadig økende behov for assistenter og 

spesialundervisning.  
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Sak 19/18 Strategisk plan 2018. Gjennomgang 

 Siri Mohr orienterte.  

 Skolen er i gang med gjennomføring av flere av de planlagte tiltakene. Til 

høsten skal vi lage en samlet plan for IKT-arbeidet. Skolen har også fokus på 

elevfravær fordi frafall senere i skoleløpet også kan sees i sammenheng med 

elevfravær tidlig i skoleløpet.  

 

Sak 20/18 Orientering fra skolen, og fra AKS 

Siri Mohr orienterte.  

Det er mange elever som ønsker plass på høstens 1. trinn, og det er per i dag 

venteliste. Førskoledag er 8. juni. 

Det er mange lærere som flytter utenbys i år og noen kommer tilbake fra 

permisjon. De fleste ordinære stillinger er besatt. 

Skolens inspektør har fått ny jobb, og stillingen er utlyst. 

17. mai arrangementene ble godt gjennomført. 

Kartleggingsprøver på 1. til 3. trinn er gjennomført, områdedirektøren vil 

komme til alle skoler og gjennomgå resultater og se på skolens tiltak. 

Det har vært gjennomført to kvelder med nettvettmøter for 4. trinns elever og 

foresatte. I tillegg har Oslos mobbeombud invitert skolen til deltagelse i et 

prosjekt om nettmobbing, tidlig innsats også blant foresatte. En av skolens 

lærere skal delta. 

Kildesortering vil starte når det er ordnet plass til de ulike avfallscontainerne.  

Aks skal males utvendig. På årets brukerundersøkelse var det 67 % deltagelse. 

Siden forrige møte har skolen mottatt tre klager fra foresatte til barn som bor 

innen skolegrensen, men som i første runde ikke fikk skoleplass i 1. klasse ved 

Grindbakken skole. I andre inntaksrunde har alle disse tre fått plass ved skolen. 

 

Sak 21/18 Orientering fra FAU 

Det skal være møte kommende uke, dette blir siste møte for nåværende FAU-

leder. 

 

Sak 22/18 Evt. 

 Tema for neste møte: Forslag: Invitere Faus trivselskomité. Invitere politikere?  

Driftsstyreleder følger opp saken om ny gymsal og kontakter Utdanningsetaten. 

 

 

 

 

Sigrun Isdal          

referent         

24.05.18         

 


