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Sak 13/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

Sak 14/21:  Godkjenning av referat fra møtet 02.03.2021 

Godkjent 

 

Sak 15/21:  Strategisk plan – fast oppfølgingssak. 

- Rektor informerte om aktivitetene i det strategiske arbeidet, og viste status i 

elevresultater, elev-, foreldre- og medarbeiderundersøkelser:  
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Til: Anne Lena Dolmen, Ann-Monique Myklevoll Orveland, Liv-Inger Wennberg, Rune 

Jordet, Trygve Sønvisen 

Fra: Stenbråten skole 

Møtegruppe: Driftsstyret Stenbråten skole 

Møtested: Teams – digitalt møte av smittevernhensyn under koronapandemien 

Til stede: Foreldrerepresentanter: Ann.Monique M. Orveland og Rune Jordet (DS-leder). 

Politiske representanter: Anne Lena Dolmen, Trygve Sønvisen og Liv-Inger 

Wennberg. 

Ansattes representanter: Martin M. Berge og Geirr B. Saksvold 

Lene Fosser Minge – rektor og DS-sekretær 

Forfall/ikke møtt: Ingen 

Referent: Lene Fosser Minge 

Møtetid: 01.06.2021 kl 1700-1830 

Saksbehandler: Lene Fosser Minge 

Telefon:  

Vår ref.: 20/31350 – 17 



 

 

Elevundersøkelsen 5.-7. trinn og trivselsundersøkelsen 1.-4. trinn 

gjennomført i november 2020:  

Høy trivsel, høy mobbing, lav motivasjon, lav mestring. Rekartlegging mai 2021: 

Forbedring på alle nivåer. 

Mobbing: En del elever tror de tuller, men tulling oppleves som mobbing / plaging 

/ trakassering. Språkbruk som mange anser som normal, er ikke anerkjent blant 

andre.  

Elever som "herjer" fysisk – oppleves utrygt for andre. Ekskludering er et problem 

– men fortrinnsvis digitalt. Skolen arbeider for å skape identitet og tilhørighet i 

klassefellesskapet.  

Foreldreundersøkselsen mai 2021: 44 % deltakelse 

Generelt rapporterer foreldrene om at elevene har høy trivsel, relativt høy 

motivasjon, de opplever støtte fra lærere, og god kommunikasjon mellom hjem og 

skole. Foreldrene er fornøyde med innholdet på foreldremøtene. Men – 

standardavvik stort: resultatene spenner vidt; foreldregruppen som har svart er 

ikke homogen.  

Annen relevant informasjon fra foresatte, eks gjennom FAU og utviklingssamtaler: 

Mange foresatte ønsker at skolen legger til rette for at familier kan blir bedre 

kjent.  

Kartlegging Stenbråtenmetoden:  

Gradvis kompetanseutvikling, systematisk lærerarbeid, positiv utvikling lesing.  

Statlige kartleggingsprøver 1.-3. trinn lesing, regning engelsk:  

Kompetanseutvikling varierende mellom elever, klasser og trinn. Ujevn profil.   

Nasjonale prøver 5. og 8. trinn:  

Bekrefter positivt skolebidrag lesing, og at regning er et forbedringsområde.  

Elevsamtaler, utviklingssamtaler / halvårsvurdering:  

Varierende praksis mellom elever, klasser og trinn, de aller fleste lærere har god 

oversikt over egne elever.  

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor:  

Høy prososial motivasjon, høy mestringsorientert ledelse, høy rolleklarhet, høy 

mestring.  

Medarbeidersamtaler og øvrig møtevirksomhet (tverrfaglige møter, 

ressursteam,  

lederkontakttime, PU-tid):  

Samsvarer med medarbeiderundersøkelsen - men variasjon i hvor godt ansatte 

kjenner sine elevers totale situasjon, som elevens kompetanse i fag de ikke selv 

underviser, sosiale forhold hjemme og på Stenbråten.   

Overordnet funn - Stenbråten våren 2021:  

Ansatte på Stenbråten vet hva Petter og Fatima kan, og hvordan Petter og Fatima 

har det, i kontekster den ansatte deler med Petter og Fatima - i skole og AKS.  

Ikke behov for endring, men forbedring av eksisterende praksis i 

profesjonsfellesskapet: Elevmedvirkning. Tilhørighet forutsetter god relasjon.  

Ikke behov for endring, men forbedring av eksisterende praksis i hjem-skole-



 

 

samarbeidet: Foreldremedvirkning. Tilhørighet for familier forutsetter at 

familiene kjenner hverandre.  

 

Aktiviteter nå:  

Funnene ovenfor som grunnlag for planleggingsdager 25/5 og 3/6. Hovedtema: 

Elevmedvirkning, didaktiske valg som skal bidra til tilhørighet og relevant 

kompetanseutvikling for alle elever i henhold til skolens mål.  

Skolen arbeider for å skape identitet og tilhørighet i klassefellesskapet, da skolen 

erfarer at det er krevende for mange elever å "velge" tilhørighet / identitet.  

 

 

- Aktivitetsplaner: skolen har pr nå fire elever aktivitetsplaner. Det er dissonnans mellom 

antallet aktivitetsplaner og det høye antallet krenkelser / mobbing rapportert i 

elevundersøkelsen. Antall aktivitetsplaner samsvarer med øvrig informasjon, eks 

elevsamtaler, utviklingssamtaler, foreldreundersøkelsen mv.  

 

- Driftsstyret vurderer om skolen skal gi innspill til skolebehovsplanen 2022-2031.  

Rektor informerer: Ny Mortensrud skole, forsinket til 2025. Rehabilitering Lofsrud skole, 

foreslås utsatt til 2029. Rehabilitering og erstatning av midlertidig kapasitet ved 

Klemetsrud skole, foreslås utsatt til 2031. Flerbrukshall i tilknytning til Mortensrud 

skole, er dermed utsatt til 2025. Det er ikke planlagt svømmehall.  

Konsekvenser for Stenbråten: Det er grunnlag for fortsatt forventning om relativt høyt 

elevtall på Stenbråten – en betydelig andel av elevene er gjesteelever fra skolekretsene 

Bjørndal, Klemetsrud og Mortensrud. Skolebehovsplanen utfordrer skolene på 

Mortensrud mht å oppfylle skolenes forpliktelser jfr kravene til kompetansemål i 

svømming og kroppsøving beskrevet i nytt læreplanverk LK 20.  

 

Vedtak: Rektor på Stenbråten skole kontakter naboskolene med mål om å skrive et 

innspill til skolebehovsplanen – at svømmehall og flerbrukshall / gymsal bør prioriteres 

jfr kravene i opplæringsloven og nytt læreplanverk LK20. Driftsstyremedlem oppfordrer 

rektor til å fremheve muligheten for miljøvennlig og lønnsom drift, knyttet til beliggenhet 

i tilknytning til fjernvarmeanlegget på Klemetsrud.  

 



 

 

Sak 16/21: Budsjett 2021 

Status: Beregninger med grunnlag i skolens ansettelser, tilsier at vi styrer mot balanse i 

budsjettet for 2021.  

 

Sak 17/21:  Diverse annen informasjon fra rektor: 

 

- Rekrutteringsprosess nytilsatte:  

3 lærere og 1 assistent pensjoneres fra 01.08.2021. Delvis koronarelaterte avgjørelser. 

Alle stillinger erstattet med kompetente ansatte.  

6 lærere flytter. Årsaker: Vil nærmere familie / flytte ut av byen. Delvis koronarelaterte 

avgjørelser. En ansatt har søkt og fått arbeid i voksenopplæringen. 5/6 stillinger er 

erstattet med kompetente ansatte. Stilling utlyst med frist 4/6.  

Dokumentforfalskning avdekket for en kandidat – vedkommende var ikke lærer - 

anmeldes.  

- Skolefrokost og meråpen skole: Skolen har søkt midler gjennom UDA og 

Sparebankstiftelsen, og forventer å få dekket midler til skolefrokost for skoleåret 2021-

2022.  

Skolen har søkt og fått midler til meråpen skole – 300 000 for to uker i sommer – en etter 

skoleslutt, og en før skolestart. Det gis et allsidig tilbud. Tiltaket er ment å bidra til sosial 

mobilitet, kompetanseutvikling og livsmestring.  

- En ansatt er i streik etter brudd i forhandlingene mellom Oslo kommune og UNIO. 

Dispensasjonssøknad avslått.  

- Rektor er 20 % sykmeldt ut juni – sykdomstilstander er forverret pga høyt arbeidspress 

gjennom lang tid. Forventet bedring ved redusert tilstedeværelse / hvile. 

Arbeidsoppgaver dekkes inn av assisterende rektor.  

 

Sak 18/21:  Diverse informasjon fra medlemmene:  

Skolens ansatterepresentant informerer om at politiet har hatt innsatser i og omkring 

skolens område for å avdekke narkotikakriminalitet.  

 

 

Sak 19/21:  Eventuelt 

Driftsstyrets møter kommende skoleår: 20.09., 09.11., 14.12., 18.01., 01.03., 31.05. 

 

 

 

 

 


