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Møtereferat 

 

   

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) 

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 

 

Fraværende: 

                            

 

 

Vigdis Olsen                                 Ekstern kommunal representant (MDG) 

  

Møtegruppe: Driftsstyret 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Personalrommet Nordseter skole 

Møtetid: Onsdag 29.03.2017, klokken 17.00 

  

Telefon: 22782980 

 

 

Neste møte:    Onsdag 7. juni 2017 kl.17.00 

                                                                                    

 

Referat fra møte i Driftsstyret onsdag 29. mars 2017, kl.17.00. 
 

Saksliste: 

 

14-2016/17:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

Protokoll og møteinnkalling ble godkjent. Det bemerkes at 

foreldrerepresentanten for 8-10 heter Marte, og ikke Marie. 

         

                     

15-2016/17:        Konstituering og valg av leder og nestleder i driftsstyret   

    Vegard Rooth ble valgt til leder og Jon Fabritius til nestleder. 

 

16-2016/17:       Årsregnskap 2016 

Rektor redegjorde for årsregnskapet. Aktuelle dokumenter var tilsendt 

medlemmene av driftsstyret i forkant. Mindreforbruket på skolen skal brukes til 

investeringer, ikke til lønn. Mindreforbruket på AKS skyldes at skolen ved en 
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feiltakelse har fått overført penger og prosjektmidler som skal brukes over en 

periode på 1,5 år. Årsregnskapet ble tatt til etterretning. 

 

Vedrørende AKS vil driftsstyret presisere viktigheten av et godt tilbud til elevene 

på alle årstrinn. 

 

17-2016/17:   Fullstendighetserklæring 

            Fullstendighetserklæring var tilsendt i forkant og ble tatt til etterretning. 

 

18-2016/17:   Skolebidragsindikatorer (informasjon) 

Rektor redegjorde for rapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser hvor mye 

den enkelte barne- og ungdomsskole bidrar til det elevene lærer. Rapporten er 

skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Nordseter er den skolen (sammen 

med en annen skole) som har den høyeste skåren i Oslo. Dette gjelder for 

ungdomstrinnet da barnetrinnet ennå ikke er med i undersøkelsen som viser 

utvikling over tid.  

 

På spørsmål til representantene for ledelsen, ansatte og elevene, om hva vi tror det 

gode resultatet skyldes, trekkes dyktige lærere som samarbeider godt og involverer 

elevene, at ledelsen er lyttende og viser tillit til lærerne og at arbeidsmiljøet er godt. 

Andre undersøkelser viser også høy grad av trivsel både blant elever og i personalet 

og skolen har et lavt sykefravær.  

 

Driftsstyret er imponert over det fokuserte arbeidet skolen gjør og har gjort over tid. 

 

19-2016/17:  Rehabilitering av det gamle bygget 

Skolen arbeider med å finne gode løsninger, slik at elevenes opplæringstilbud blir 

godt ivaretatt i byggeperioden. 

 

10. trinn vil neste skoleår ha all sin undervisning i lokalene til Nordstrand 

videregående skole. 8. og 9. trinn vil ha base i nybygget på Nordseter, og ha 

undervisning i praktisk-estetiske fag på Nordstrand vgs. Disse timene vil samles på 

samme dag, slik at elevene ikke behøver å forflytte seg i løpet av skoledagen. 

 

Det er inngått avtale med firmaet Relokator om flytting av utstyr og læremidler etc. 

 

Det er ennå ikke funnet lokaler til ungdomstrinnets årlige forestilling og juleball. 

FAU jobber med å finne lokaler til juleballet. Gymsal og musikkrom på Nordstrand 

skole vurderes som et aktuelt alternativ.  FAU vil samarbeide med assisterende 

rektor Ellen Helgerud om dette. Mens FAU har ansvaret for praktisk gjennomføring 

av juleballet, ønsker lærerne fortsatt å ha regi på innholdet, slik at det blir en 

hyggelig opplevelse for alle elever. Driftsstyret støtter dette. 

 

20-2016/17:  Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

 

                      FAU: 

Har hatt ekstraordinært årsmøte, og vedtektene er endret. Disse, samt annen 

viktig informasjon publiseres på skolens hjemmeside. FAU er nå registrert som 

en stiftelse og er registrert i Brønnøysund. Jon Fabritius er leder for FAU ved 

Nodrseter skole.  
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Foreldrene har organisert seg i ulike komitéer som jobber med trafikk, 

natteravning og 17. mai.  

 

  Elevrådet: 

Arbeider med bevisstgjøring og holdninger knyttet til forholdet til elevene 

på barnetrinnet og til å holde orden (kaste søppel etter seg).  

 

Skolens og driftsstyrets holdning er at vi vil satse på bevisstgjøring og 

holdningsskapende arbeid framfor forbud i saker som handler om å skape og 

opprettholde et godt skolemiljø. 

 

Eventuelt     Neste møte i driftsstyret settes til onsdag 7. juni kl. 17.00.  

 

 

 

 

 

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 

 

  

             

 

  

 

 

 

 

 

 


