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Referat/protokoll 

 

   

Tilstede:  
 
 Marte Aasheim Berg                    Representant for foresatte (1-7 og 8-10) 

Vegard Rooth                               Ekstern kommunal representant 

Vigdis Olsen                                Ekstern kommunal representant 

Ingvild Golberg                            Representant for de ansatte 

Lise Teoline Gjøen                       Representant for elevene 

Jesper Moberg                              Representant for elevene 

Gjermund Jørgensen                     Rektor/sekretær 

 

  

Frafall:  Jon Fabritius, Torunn Aanesland  Strømme, Martin Larsen                                

  

 

 

 

Referat fra møte i driftsstyret onsdag 15. november kl.17.00. 
 

Saker: 

 

 

10-2017/18:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

        Godkjent                               

 

11-2017/18:         Status rehabilitering av gammel bygning 
                   Mer støy enn det vi var forespeilet 

      Neste skoleår har vi flere elever i skolekretsen enn hva vi har kapasitet til i  

      ombyggingsfasen, noe som betyr at rundt 20 skolestartere vil overføres til  

      Munkerud og Nordstrand da Nordseter kun har kapasitet til å ta inn 60 elever på  

        1.trinn. Vi vil da ha plass til alle elever på 8. trinn.  

         

 

12-2017/18:          Status økonomi    

Forklaringen i mindreforbruket som vises i regnskapet per 30.10. skyldes at 

skolen har blitt tilført midler som skal dekke pukkelkostnader i byggeperioden. 

Pengene, som skal fordeles over to år, er overført i 2017.   

 

Redegjørelsen tas til informasjon. Driftsstyret uttrykker likevel en bekymring 

for at årsaken til mindreforbruket ikke kommer godt nok fram og at det kan få 

negative konsekvenser for skolen ved senere omfordelinger.  
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13-2017/18:          Strategisk plan 
      Evaluering 2017 – drøfting innhold 2018 

      Rektor redegjorde for innholdet i strategisk plan og resultater fra    

      høstens elevundersøkelse og nasjonale prøver som viser at elevenes  

      læring, motivasjon og trivsel fortsatt er i positiv utvikling. Skolen 

      ønsker å videreføre og videreutvikle prinsippene i årets strategiske plan 

      i neste års plan. Driftsstyret uttrykker sin støtte til det.        

       

 

14-2017/18:          Halvdagsplasser på AKS 

Forslag om tak på 25% halvdagsplasser og at de eldste elevene prioriteres til 

disse plassene. 

 

Forslag vedtatt. 

 

 

15-2017/18:          Nyttårsball 

                              Nyttårsball erstatter juleball i byggeperioden, og planleggingen er godt i gang. 

 

 

16-2017/18:          Skolefane   
        Stine Modal, som er grafisk designer og foresatt ved Nordseter skole har  

                              utformet motivet. Dette har vært en prosess, hvor elevrådet, FAU og skolens  

                              ledelse har deltatt. Flaggfabrikken har fått i oppdrag å lage fanen.                                

 

                

17-2017/18:          Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

 

      FAU: 

      Godt oppmøte på årsmøtet 30.10. 

        Bekymring for natteravnsordningen. Bør intensiveres på Nordstrand. Flere  

        eksempler på ran av ungdommer. Møtepunkter for mange ungdommer på Holtet  

        og Sæter på kveldene i helgene.  

                              

 

       Elevrådet: 

        Har vært på felles elevrådssamling på Lambertseter  

        Mobilfri skole: 10. trinn ønsker et kompromiss der det er forbud inne, men lov 

                             ute i skolegården da de opprinnelig ikke skulle være en del av forbudet, men  

                             gikk inn i det uten at elevrådet ble involvert. Skriftlig forslag vil bli oversendt 

                             skolens ledelse. 

                             

 

 

Eventuelt    Vegard Rooth informerer om tverrfaglig fagseminar mellom idrett, politikk som skal 

                     holdes på Østmarksetra i slutten av mai. Ønske om å invitere elever fra Lambertseter 

                     og Nordseter 30. mai. Mer om dette i neste driftsstyremøte. 
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Neste møte i driftsstyre blir tirsdag 16. januar kl. 17.00. 

 

 

 

 

Vegard Rooth 

Driftsstyreleder 

 
       

Referent: Tine Frøytvedt 

                              
 

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 

            Jan Nesjø HVO 

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

 Ingrid Indset, Undervisningsinspektør 1-7 

 Einar Altern Berge, AKS-leder 

             

 

  

 

 

 

 

 

 


