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Til stede :  

Jon Fabritius                                 Representant for foresatte (1-7) 

Marte Aasheim Berg                    Representant for foresatte (8-10) 

Vegard Rooth                               Ekstern kommunal representant (H) 

Torunn Aanesland  Strømme       Ekstern kommunal representant (KrF) 

Vigdis Olsen                                 Ekstern kommunal representant (MDG) 

Martin Larsen                               Representant for de ansatte 

Ingvild Golberg                            Representant for de ansatte 

Rachel Throndsen                        Representant for elevene 

Kasper Orseth                              Representant for elevene 

Gjermund Jørgensen                    Rektor/sekretær 

Tine Lommerud Frøytvedt       Assisterende rektor/referent 

 

Fraværende: 

 

 

  

Møtegruppe: Driftsstyret 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Personalrommet Nordseter skole 

Møtetid: Onsdag 07.06.2017, klokken 17.00 

  

Telefon: 22782980 

 

 

Neste møte:    Onsdag 20. september 2017 kl.17.00 

                                                                                    

 

Referat fra møte i driftsstyret onsdag 7. juni kl.17.00. 
 

Saksliste:  

 

21-2016/17:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

        Protokoll og møteinnkalling ble godkjent. Referenten har imidlertid oppdaget at 

de siste sakene hadde fått feil saksnummer i innkallingen. Dette rettes opp i    

referatet. 

                               

 

22-2016/17:        Rehabilitering av gammel bygning 
Rydde- og flytteprosessen går som planlagt. Det er kostbart å drive skole på to 

steder, og skolen har søkt om tilførsel av midler til å dekke pukkelkostnader. Vi 

har fått det vi har søkt om til musikk og naturfag, men fikk mindre enn vi hadde 

søkt om til kroppsøving, noe som skal gå greit. Vi har imidlertid fått langt 
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mindre enn vi har søkt om til ekstra datamaskiner, noe vi har klagd på. Søknad 

til ekstra administrasjonsressurs er til behandling. Dersom vi taper mye 

økonomisk pga dobbel drift, kan det bli en sak for driftsstyret.  

 

 

23-2016/17:          Mobilfri skole 

Initiativet kom fra personalet og henger sammen med skolens ønske om å 

utvikle og styrke elevenes sosiale ferdigheter og samarbeidsevner. Mobilbruk 

skal kun brukes i læringsøyemed, etter avtale med læreren. En egen gruppe 

bestående av elever og lærere skal ha ansvar for å arrangere aktiviteter i 

storefri. Elevrådet er positive.  

 

Innføring av mobilfri skole innebærer et enkelt tillegg av ordensreglementet om 

at mobilen skal være avslått i friminuttet. Konsekvenser ved brudd på regelen i 

henhold til ordensreglementet. Hensikten er å fremme et positivt skolemiljø, 

ikke å påføre elevene noe negativt.  

 

Driftsstyret støtter tiltaket og tror det vil gi en positiv effekt. 

 

 

24-2016/17:          Juleball 

Skolen har foreløpig ikke funnet et egnet lokale, dvs. stort nok og lett 

tilgjengelig. FAU jobber fremdeles med saken. Det skal bli ball, men formen er 

ikke bestemt. Kan være på et annet tidspunkt enn før jul. God dialog mellom 

FAU og skolens ledelse. Viktig at de nøkterne og inkluderende rammene rundt 

arrangementet opprettholdes, også i de to neste årene. Gymsalen i nybygget kan 

være et alternativ, men krever at matservering og dans mm. foregår i samme 

lokalet, og at gymsalen ryddes etter maten. 

 

 

25-2016/17:          iPad 1-1 på barnetrinnet 

Alle elever på barnetrinnet får hver sin iPad fra neste skoleår.  

Bruk av nettbrett muliggjør læring i tråd med vår pedagogiske profil i større 

grad enn ved tradisjonell undervisning ved at elevene blir mer aktive i egen 

læring. Gradvis innføring på ungdomstrinnet fra skoleåret 2018/19. Vi kommer 

tilbake til driftsstyret med handlingsplan og plan for finansiering. 

   

 

26-2016/17:       Bemanning neste skoleår      
U-trinn: To lærere kommer tilbake fra permisjon og to slutter. En ny lærer er 

tilsatt og det lyses ut en lærerstilling til. 

 

B-trinn: Det er tilsatt tre nye kontaktlærere, en faglærer, en spesialpedagog og en 

miljøarbeider (50%). 

 

Administrasjon: Det er utlyst en midlertidig konsulentstilling for flytte-/ 

byggeperioden. Det kan være mulighet for fast ansettelse etter denne perioden.  
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27-2016/17:       Økonomisk status 

Forklaringen på et tilsynelatende overskudd på lønn er at midler som skal fordeles 

over hele året har kommet nå. Som nevnt under sak 22 er det usikkerhet knyttet til 

hva vi får til dekning av pukkelkostnader i rehabiliteringsfasen, noe som vil ha 

betydning for skolens økonomiske status framover. 

 

 

28-2016/17:       SMU (skolemiljøutvalget) 

Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø ved Nordseter skole er 

en samling av tiltak og planer for å sikre elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø i henhold til Opplæringslovens §9a-3. I tillegg til personalets 

handlingsplikt, som her beskrives, har Oslo kommune vedtatt en aktivitetsplikt 

som går ut på at skolene aktivt skal undersøke om mobbing forekommer – ikke 

bare agere ved mistanke. Dette er også innlemmet i den nye planen. 

  

Nordseter skole har ikke store utfordringer knyttet til skolemiljøet, noe som 

understøttes av elevundersøkelsen som viser at det er lite mobbing på 

ungdomstrinnet. Det er heller ikke registrert noen voldssaker på u-trinnet i den 

tiden "noen kan huske". Både elever og lærere opplever likevel noen utfordringer 

rundt negativ språkbruk, "kule gjenger" og forventninger om dyre klær og 

liknende. 

    

Barnetrinnet har også noen utfordringer knyttet til stygg språkbruk, elever 

imellom og fra barn til voksne. Vi arbeider også med å motvirke en negativ 

konkurransementalitet i enkelte miljøer. Videre ser vi at en del elever trenger å 

lære seg å leke på egen hånd, slik at de ikke skal være avhengige av at voksne 

styrer alle aktiviteter.  

 

SMU består av:  

To foreldrerepresentanter: Jon Fabritius og Marte Aasheim Berg                                                 

En ansattrepresentant: Ingvild Golberg                

To elevrepresentanter: Rachel Throndsen og Kasper Orseth  (nye neste skoleår)                     

En politiker: Torunn Aanesland  Strømme        

En fra skoleledelsen: Tine L. Frøytvedt 

 

Elever og foresatte skal være i flertall 

 

      

29-2016/17:  Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

 

FAU: 

1. 17. mai 

God planlegging og gjennomføring av foreldre til klasse 3E, sørget for at årets 17. mai 

arrangement ble veldig vellykket. En stor takk til 3E for innsatsen. Foreløpig beregnet 

overskudd er ca. kr 40 000. Det vil i etterkant bli laget et erfaringsdokument som vil være 

utgangspunkt for neste års arrangement. 17. mai ansvarlig fra FAU vil følge opp dette 

arbeidet. Noen erfaringer ble diskutert i møtet:  

- Opprettelse av VIPPS og konto tok lang tid 

- Den nye ruten til toget var fin, men oppsamlingen ved kirken var noe kaotisk for de som 

gikk sist. 
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- Det planlegges å muligens gå i tog i byen neste år, da skolen har 50 års jubileum.  

- Organisering av retur av faner og flagg tilbake til skolen kan bli bedre 

- FAU har behov for et rom på skolen til lagring av diverse utstyr. Dette er det gitt beskjed 

om til skolen.  

- Gevinster og mat/drikke som er til overs går til klassetrinnet som har ansvar for 

arrangementet. 

- På sikt når FAU har flere inntekter er vil være aktuelt å gi et bidrag til klassetrinnet som 

hadde arrangementet. Det er ønskelig å gi et øremerket beløp som kan benyttes til 

aktiviteter i forbindelse med leirskole (se pkt. 6) 

 

2. Trafikkvakter 

Vi fortsetter med trafikkvakter neste skoleår. Erfaringene fra året som har vært viser at de 

fleste går i følgegruppe eller sammen med voksne, men den preventive effekt trafikkvakten 

har er et viktig argument for videreføring av dagens ordning. I tillegg vil det neste år bli 

flere skoleelever når det kommer nytt 1. trinn. Tonje blir ansvarlig for fordeling av 

trafikkvakter i samarbeid med klassekontaktene. Neste års 3. klasse vil tildeles første runde 

med trafikkvakter fra skolestart.  

 

3. Ball for 10. klasse 2017/2018 

Siden skolen skal pusses opp neste år, kan ikke ballet arrangeres på Nordseter. Skolen har 

kontaktet FAU for å få bistand til å finne lokale. Det er opprettet en komite av fem foreldre 

på 10. trinn som deltar i dette arbeidet. FAU følger vil følge opp dette og kontaktpersoner 

vil være Marte og Catherin som representerer ungdomstrinnet i FAU.  

 

4. Natteravner 

Foreldre til elevene på ungdomstrinnet går natteravner. FAU ser på dette som et viktig 

arbeid og ønsker å følge opp dette. Kontaktpersoner vil være Marte og Catherin 

 

5. Oppussing av skolen  

Arbeidet med oppussing av ungdomskolen starter neste skoleår. 10. trinn skal være på 

gamle Nordstrand vgs., mens 8. og 9. trinn skal være på Nordseter. Det er informert fra 

rektor at man vil mangle spesialrom (f.eks. til naturfag). Dersom elevene må reise mellom 

skolene, må man finne gode løsninger for håndtering av dette. Jon er ansvarlig fra FAU og 

vil følge opp utfordringer og problemstillinger tilknyttet oppussingen. FAU ønsker at 

skolen skal komme med generell informasjon om prosjektet til foreldre i forkant av 

oppstart.  

 

6. Leirskole 

Skolen har inngått avtale med Hallingdal leirskole fra 2017. Avtalen gjelder uke 36, 

mandag-torsdag for 7. trinn. Leirskoleopphold skal i henhold til regelverket være gratis og 

dekkes av skolen. Utlegg til eventuelle ekstra aktiviteter kan dekkes ved at klassen sparer 

penger. Mer om leirskolen her: http://feriepark.no/grupper/hallingdalleirskole/ 

 

7. Skolemelk  

Skolemelkordningen utvides og endres fra neste skoleår (endrer også navn til TINE 

Skolelyst). Det blir mulig å bestille flere typer varer og bestillingene kan variere fra dag til 

dag (men være like fra uke til uke). Produktene blir levert ferdig pakket klassevis til 

http://feriepark.no/grupper/hallingdalleirskole/


5 

skolen. Det er skolen som velger produkter, men ønsket innspill fra FAU dette. FAU 

mener det bør unngås usunne alternativer type sjokolademelk.  

 

8. Evaluering av skoleåret ved barnetrinnet 

Skolen ønsket tilbakemelding fra FAU på hvordan skoleåret for barnetrinnet har vært. 

Følgende temaer ble diskutert og videreformidles til skolen:  

- Informasjon skolen-hjem 

- Garderobeforhold 

- Matordning AKS 

- Aktivitetstilbud AKS 

 

9. Rollefordeling og oppfølgingsansvar medlemmer FAU 

17. mai:  Hanne Ninnia Teigen Gjerde 

Trafikkvakter:  Tonje Einarsen 

Ball 10.trinn:   Catherin Langbråthen og Marte Aasheim Berg  

Natteravn:  Catherin Langbråthen og Marte Aasheim Berg 

Oppussing av skolen: Jon Fabritius 

 

10. Møteplan FAU – høst 2017  

FAU planlegger å avholde jevnlig møter (hver 6. uke) og årsmøte i oktober. 

 

Elevrådet: 

Ny ledelse i elevrådet: Det er valgt ny leder (Lise) og nestleder (Jesper) for neste skoleår. Begge 

er elever på neste års 10. trinn. 

Skolefane: 

Elever på 9. trinn har hatt et prosjektarbeid i kunst og håndverk, hvor de har laget utkast til fane. 

Elevrådet har vurdert de ulike forslagene og stemt fram fire utkast som de likte best. Disse blir så 

med videre i prosessen.  

 

Eventuelt   Ingen saker           

 
 

Vegard Rooth      Tine Frøytvedt 

Driftsstyreleder      Referent    

  

    

        

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

 Knut Erik Aune, vara for ansatte 

Asbjørn Torvik, 1. vara for ekstern kommunal representant 

 Olav Persson  Ranes, 2. vara for ekstern kommunal representant    

 Hans Anders Borgen, 3. vara for ekstern kommunal representant 

            Signe Skaret HVO 

 Karen Beate Wasa-Schrader, vikar for undervisningsinspektør 8-10 

 Ingrid Indset, Undervisningsinspektør 1-7 

 Einar Altern Berge, AKS-leder 
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