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Møtereferat fra driftsstyremøte 17.09.19  
 

Til stede: Aleksander Kopp, (leder), Bente Kvam (rektor), Therese Friis Rølles (ass.rektor), Petter Rypdal 

(ansatte representant), Mari Strandbråten (ansatt representant), Kafia Mohamud (politisk 

representant), Anita Hoff (politisk representant), Johannes Kaasa (politisk representant), Pete 

Mohn (FAU, foresatt representant), Tine Ødegård (økonomiinformant) 

Dato:  17.09.19, kl. 17.00 – 19.00 

Møtested:   Grindbakken Skole 

 

  

Saksliste:  

 

Sak 23/19 Godkjenning av referat fra møtet 21.05.19 og av innkalling 

- Referat og innkalling godkjent 

 

Sak 24/19 Regnskap for skolen og for AKS 

- 100 iPad er kjøpt inn, samt hodetelefoner 

- Flere pedagoger er ansatt, og færre assistenter 

- Tildelinger for mindreforbruk, digital lisenstildeling, lærernormtildeling 

- Refusjon fra NAV og mindre forbruk av vikarer 

- Det ser pr dags dato, ut som om vi ender i null 

- AKS går med et overskudd  

- AKS bidrar med å budsjettere administrasjonen, ettersom skolen gjør mye administrativt 

arbeid for dem 

- Sykefraværet er noe lavere nå enn samme tid i fjor. Det sykefraværet som er pr. dags dato 

er ikke arbeidsrelatert 

 

Sak 25/19 Strategisk plan 2019. Status 

- Rektor gjennomgikk foreløpige resultater på nasjonale prøver 

- Prosjekt «skriving i alle fag» oppleves som nyttig og praksisnært 

- Trinnstrukturen er endret for å komme tettere på de ansatte 

- Lokal kursing som forberedelse av nye fagplaner (kommer 2020).  

- Informasjon ut om hvordan vi jobber for å få til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer 

helse og trivsel (ny trivselsundersøkelse, info på foreldremøter) 

 

Sak 26/19 Orientering fra skolen og AKS 

- Informasjon om hvordan vi jobber med fagfornyelsen  

- Prosjektet «skriving i alle fag» 

- Midler er brukt til å rigge skolen bedre (møterom og grupperom) 

- Vi er ikke langt unna å nå lærernorm (vi mangler 1,2 stillinger for å nå denne) 

- Nyansatte har funnet seg til rette og er et god bidrag til Grindbakken skole 

- Det lyses i disse dager ut to administrative stillinger da de som sitter i administrasjonen 

har henholdsvis fått ny jobb og skal ut i svangerskapspermisjon 

- Digital satsning – IKTplan og læringsbrettsatsning: 

https://grindbakken.osloskolen.no/
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 Selv om vi på sikt vil bruke læringsbrett i undervisningen, betyr ikke det at vi slipper alt 

annet. Det er ikke svar/hvitt 

 Viktige faktorer (digital kompetanse, god klasseromsledelse, digital underveisvurdering, 

tilpasset undervisning) 

 Vi starter med læringsbrett innenfor spesialundervisningen og til en del av personalet 

 Foresatte vil etter hvert bli involvert og trukket inn i prosessen 

 Vanskelig å tidsestimere når vi kommer i gang med implementeringen av nettbrett, og i 

hvilket omfang 

 Skolen ønsker å sikre en god opplæring og utprøving sammen med det pedagogiske 

personalet     

 Interessant å følge med på videre forskning (tre store forskningsprosjekter pågår) 

 

 

Sak 27/19 Orientering fra FAU 

- Positiv tilbakemelding fra foresatte på fellesdelen av foreldremøtet 

- Lokalt tog på 17.mai – lar det seg gjøre? Ser ut til at det kan bli vanskelig 

- Elevprisen er lav på Grindbakken, men ikke av de laveste – bør det mobiliseres noe i 

forhold til ressursfordelingsmodellen?  

- Det er ønskelig med en digitalplan på hvordan læringsbrettssatsningen er tenkt samt at 

det er gjort en grundig vurdering av bruken, før man bruker store dele av budsjettet på 

dette 

 

Sak 28/19 Evt. 

Videre møtedatoer for skoleåret:  

- Onsdag 19.11.19 

- Tirsdag 14.01.20 

- Onsdag 18.03.20 

- Onsdag 27.05.20 
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