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Referat/protokoll 

 

   

Tilstede:

  

Jon Fabritius                                  Representant for foresatte (1-7) 

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

Vegard Rooth                                Ekstern kommunal representant 

Knut Ivar Mork                             Ekstern kommunal representant 

Vigdis Olsen                                 Ekstern kommunal representant 

Martin Larsen                                Representant for de ansatte 

Ingvild Golberg                             Representant for de ansatte 

Matias Bråthen                              Representant for elevene 

Enok Mørch Grova                       Representant for elevene 

Einar Altern Berge                        AKS-leder 

Gjermund Jørgensen                     Rektor/sekretær 

Tine Frøytvedt                              Ass. Rektor/referent 

 

 
Saksliste: 

 

01-2018/19:          Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

                              Godkjent 

 

02-2018/19:         Status rehabilitering av gammel bygning 
                   Prosjektet er i rute 

        Skolen er i dialog med Undervisningsbygg om ventilasjonsanlegget for å sikre     

                   bedre luftkvalitet enn i barneskolebygget. 

        Overtakelse 20. juni 

        Driftsstyret tar saken til etterretning og avventer ev. ønske fra skolen om å 

                             bidra.  

                 

03-2018/19:          Status økonomi    

Se eget vedlegg. Avviket på lønn skyldes elevøkning og lærernorm. Blir 

korrigert i høstjusteringen.  

 

04-2018/19:          Div. resultater 
        Gjennomsnittskarakter eksamen i skriftlige fag 2018 var 4,3 (målsetting var 4.1) 

      Resultater for nasjonale prøver, elevundersøkelsen og medarbeider-   

      Undersøkelsen er ikke klare. Kommer tilbake til disse i arbeidet med strategisk 

       plan.                    

 

05-2018/19:          Status iPad 1-1 8. trinn 

                   Er i innkjøringsfase. Foreløpige tilbakemeldinger fra elever, foresatte og lærere 

        er positive. Godt verktøy for høy elevaktivitet, deling og tilbakemeldinger.  

        Neste skoleår fases 9. trinn inn i ordningen. Vurderes også for 10. trinn.  

                   Alternativet for 10. trinn er 1-1 PC.  
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      Driftsstyret ønsker å få et innblikk i pedagogisk bruk av iPad i neste møte.                 

 

 

06-2018/19:       Status mobilfri skole 

Med mobilfri skole menes mobilfri utenom undervisningen. Hensikten er å bygge 

og styrke relasjoner elevene i mellom utenom sosiale medier.  

                           Elevrepresentantene etterlyser bedre informasjon om hensikten ved «forbudet». 

                De melder om stor variasjon mht håndheving blant lærerne. Noen gir 

                anmerkning umiddelbart, noen går forbi mens andre anmoder om å legge vekk     

     telefonen og forklarer hvorfor. 

     Elevene er skeptiske til påtvinge dem til å være sosiale, men har også positive  

                erfaringer som at de har blitt bedre kjent med flere.    

 

07-2018/19:       Trivselslederprogrammet 
Nordseter har valgt å bli med i dette programmet, og starter opp etter jul med 

elever på 5. trinn som trivselsledere. Trivselslederne organiserer aktiviteter i 

storefri, og hensikten er å styrke samholdet mellom elevene og bidra til et 

tryggere skolemiljø.  

 

08-2018/19:       Pilotering trivselsundersøkelse 1.-4. trinn 
Nordseter takket først ja til å være pilotskole i utarbeidelsen av en 

trivselsundersøkelse rettet mot de yngste elevene fordi vi ser et behov for et 

verktøy som kartlegger læringsmiljøet til de som er for unge til å delta i 

elevundersøkelsen. Da det viste seg at vi ikke ville få tilgang til hva elevene 

svarer i utprøvingen, valgte vi å trekke oss da vi mener det er problematisk å la 

elevene svare på spørsmål uten at vi har mulighet til å følge det opp, særlig med 

tanke på deres unge alder.  

 

09-2018/19:       Nye vedtekter på AKS    

     AKS-leder redegjorde først for regnskapet. Lavere inntekter enn forventet fordi  

flere enn ventet har sluttet på AKS. Mange av de som har sluttet har begynt på 

NIFFOs "fotball-AKS".  

                Nye vedtekter: Alle har nå mulighet til å velge deltidsplass (=12 timer fri bruk). 

     Søknader innvilges to ganger i året (01.08. og 01.01.)  

     AKS får to planleggingsdager i året 

 

      

10-2018/19:    Foreldreovertakelse i forbindelse med studietur      

Skolen ønsket å gi foreldrene mulighet til å organisere en eller to alternative 

skoledager i forbindelse med at skolens studietur til Edinburgh i november. Da 

responsen fra foreldrene har uteblitt, vil skolen i samarbeid med AKS sikre at det 

blir et godt tilbud for elevene 12. og 13. november. Særskilt sårbare elever vil bli 

ivaretatt av voksne som de kjenner godt fra før (skoleassistenter og AKS-

personale). Anton Rygg, rektor på Munkerud skole vil være setterektor disse to 

dagene.  

 

Elevene på ungdomstrinnet har egne opplegg utenfor skolens lokaler disse to 

dagene. 
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11-2018/19:    Juleball  

Skolen har dessverre ikke egnete lokaler til å arrangere juleball for hele 10 trinn i 

år, og ballen er spilt over til foreldrene. Skolen kan gi økonomisk støtte som 

kompensasjon for utgifter til leie av lokaler, for å holde prisen nede for elevene. 

Ledelsen og lærerne bidrar gjerne også med planlegging og deltakelse på ballet.     

    

 

12-2018/19:    Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

Elevrådet:  

 Ønsker å gjøre noe hyggelig for elevene før jul, f.eks kalender og 

pepperkaker. Kan skrive søknad til ledelsen om økonomisk støtte.  

FAU:  

 Behov for avklaring fra skolen vedr juleball (ref. sak 11) 

 Nye vedtekter og årshjul for FAU er på trappene 

 Alle trinn bortsett fra 8. har valgt FAU-representant 

 Årsmøte i foreldrerådet (alle foresatte) 18.10. 

 

 

Eventuelt      

 

Spørsmål om ungdomsskole neste skoleår, og tidspunkt for oppstart av ny ungdomsskole: 

Skolen har ikke ått informasjon om endelig beslutning, men det er gitt signaler om at oppstart av 

ny ungdomsskole på Nordstrand er utsatt i to år.  

 

De to neste møtene i driftsstyret blir onsdag 12.12 og onsdag 16.01, begge gangene kl. 16.30.  

 

 

 

Vegard Rooth 

Driftsstyreleder 

 
       

Referent: Tine Frøytvedt 

  

 

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

 Signe Skaret, vara for ansatte 

 Solbjørg Øvretveit, vara for ansatte 

Kari Sofie Thune 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 Nessjøen HVO 

 Merete Samuelsen, ass. rektor 8-10 

 Ingrid Indset, undervisningsinspektør 1-7 

Karen Beate Wasa-Schrader, undervisningsinspektør 8-10 

 Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10 

 Einar Altern Berge, AKS-leder 


