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Protokoll 

 

   

Til stede:  
 
 Jon Fabritius                                 Representant for foresatte (1-7) 

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

Vegard Rooth                               Ekstern kommunal representant 

Torunn Aanesland  Strømme       Ekstern kommunal representant 

Vigdis Olsen                                Ekstern kommunal representant 

Martin Larsen                               Representant for de ansatte 

Ingvild Golberg                            Representant for de ansatte 

Lise Teoline Gjøen                       Representant for elevene 

Jesper Moberg                              Representant for elevene 

Gjermund Jørgensen                     Rektor/sekretær 

Tine Frøytvedt                              Assisterende rektor/referent 

 

  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet Nordseter skole 

Møtetid: Onsdag 20. september 2017, klokken 17.00 

  

Telefon: 22782980 

 

 

 

Referat fra møte i driftsstyret onsdag 20. september 2017 kl.17.00. 
 

Saksliste:  

 

01-2017/18:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling    

                              Godkjent                            

 

02-2017/18:        Status rehabilitering av gammel bygning 

Rehabiliteringen av Norges første "fossilfrie" bygning (inkl. byggeprosess) 

er godt i gang, dog med noen forsinkelser mht støyfullt og plasskrevende arbeid utvendig som 

skulle vært ferdig til skolestart. Det skal nå være ferdig til høstferien. Sluttdatoen skal ikke 

påvirkes av forsinkelsen, og bygget skal være klart i god tid før skolestart 2019. 

 

Drift på to skoler går bra, og 10. trinn trives godt på Nordstrand vgs. Det har vært utfordrende å 

legge timeplanen, men vi har i stor grad klart å sikre at lærere som må pendle mellom skolene har 

fått timeplanmessige tilrettelegginger som gjør at dette går greit. Skolen er bevisst på viktigheten 

av å ivareta et godt arbeidsmiljø når personalet er delt, og naturlige møteplasser er færre.  
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03-2017/18:          Status økonomi    

Skolen har fått 1,2 millioner ekstra for drift på to skoler (pukkelkostnader). I forbindelse med 

opprettelsen av nytt barnetrinn fikk vi også rundt 1,6 millioner til IKT-utstyr. Disse pengene er 

ennå ikke brukt opp fordi vi ønsker å fordele IKT-investeringene over flere år. For ikke å risikere 

å «miste» IKT-midlene, bruker vi disse pengene først, og sparer de friske midlene til senere IKT-

investeringer. Dette vil kunne med føre et større mindreforbruk i 2017 enn i utgangspunktet tenkt. 

 

Rektor redegjorde for regnskap på skole og AKS. 

 

Diskusjon rundt bruk av halvdagsplasser. Kommer opp som sak i senere driftsstyremøte. 

 

04-2017/18:          Div. resultater 

Nordseter skole har hatt en jevn framgang over tid, og eksamensresultatet for 2017 var 4,2 i snitt. I 

skolebidragsindikator-målingen ligger Nordseter på topp i Oslo med 3,6. I undersøkelsen er 

faktorer som ligger utenom skolens bidrag fjernet, og tallet indikerer hvilken snittkarakter skolen 

ville hatt dersom alle var "gjennomsnittselever". Vi mener at de gode resultatene henger sammen 

med skolens pedagogiske profil og samarbeidskultur, og er stolte av våre dyktige elever og lærere. 

Vi vil også gi honnør til foreldrene for engasjement og støtte. 

 

05-2017/18:          Nytt ordensreglement   

Nytt reglement med to endringer vedtas. Endringene gjelder mobilfri skole og klassebytte som 

mulig konsekvens i alvorlige saker. 

 

06-2017/18:    Juleball       
Det ser nå ut til at det blir juleball for 10. trinn på Nordstrand skole i tilnærmet samme form som 

tidligere. Hurra! Skolen vil få låne lokaler av Nordstrand barneskole, noe som kan medføre at 

ballet må legges til etter nyttår. 

 

07-2017/18:       Status iPad 1-1 på barnetrinnet 

Alle elever på 1-4 har nå fått hver sin iPad. Lærere og elever har fått opplæring i regi av 

veiledningstjenesten Rikt. Det er avholdt informasjonsmøte for foresatte. Skolen har laget egne 

kjøreregler for bruk av nettbrett og foresatte har signert kontrakter om bruk- og erstatningsansvar.  

 

Elever og lærere har lært mye på kort tid, motivasjonen er høy og erfaringene er svært positive så 

langt. Elevene er mer aktive i egen læring og får hyppigere tilbakemeldinger. Det er enkelt å vise 

fram det de har jobbet med, til læringspartner, til lærer eller i full klasse, og de blir mer vant til å 

dele og gi hverandre respons.  

 

08-2017/18:       Mobilfri skole 

Både elever og lærere melder om at flere nå er sosiale i friminuttet, noe som også var hensikten 

med tiltaket. Det er likevel delte meninger blant elevene om mobilfri skole utelukkende er positivt. 

Mange syntes det var tøft i starten og det oppfattes forvirrende og upraktisk ikke å ha tilgang til 

mobilen samtidig som det legges opp til økt bruk av teknologi i skolesammenheng, f.eks. ved at 

informasjon om lekser legges i Its. At elevene er mer sosiale er positivt for dem som er igjen på 

skolen, men mange elever (flere enn før?) forlater skolens i storefri, kanskje nettopp for å kunne 

bruke telefonen. Martin sier det er mer støy i friminuttene, men at det er positivt siden det er en 

følge av at elevene er mer aktive og sosiale.  
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Elevrådet oppfordres til å komme med innspill til hvordan skolen kan imøtekomme behovet for å 

sjekke informasjon om lekser o.a., ved f.eks. at lærerne åpner for at mobilen kan brukes i spesielle 

tidsrom.  

      

09-2017/18:       Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

 

FAU 

 Årsmøte 30. oktober. Alle foresatte er velkomne. 

 Nytt: FAU velges blant klasserepresentantene for å unngå et for stort FAU som følge av at 

hver klasse har hatt sin representant. Klasserepresentantene skal være bindeledd mellom 

FAU og klassen. 

 Ny fane. Utkast fra Flaggfabrikken vil ikke bli brukt. En lokal designer lager nytt utkast. 

Symbol for Nordseter skole? Skulpturen «Leksepugg»?  

 Forslag om å bytte skolefotograf 

 

Elevrådet 

 Elevrådseminar på Lambertseter neste uke 

 

 

 

Neste møte: onsdag 15. november kl. 17.00 

 

 

 

Tine Frøytvedt 

Ass.rektor 1-7, 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 

            Jan Nesjø HVO 

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

 Ingrid Indset, Undervisningsinspektør 1-7 

 Einar Altern Berge, AKS-leder 

             

 

  

 

 

 

 

 

 


