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Sak 45/20  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent 

 

Sak 46/20  Godkjenning av referat fra møtet 27.10.2020  

Kommentar: Rektor beklager at to møtedeltakere var utelatt fra referatet: 

Rune Jordet og Ann-Monique M. Orveland var til stede i møtet 27.10.2020.  

Godkjent 

 

Sak 47/20  Strategisk plan – fast oppfølgingssak  

Rektor orienterte om presisering av etablerte satsinger (MAM, elevaktive 

arbeidsformer, sosial kompetanse) i lys av koronasituasjonen, og 

informerte om at ansatte skal involveres ved overgang til strategisk plan 

 

Møtereferat 

 

 
 

 

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; smittevernhensyn i koronasituasjonen 

Til stede: Anne Lena Dolmen, Liv-Inger Wennberg – politiske representanter  

Rune Jordet og Ann-Monique Myklevoll Orveland – foresattes representanter  

Martin Melvær Berge og Geirr B. Saksvoll – ansattes representanter  

Lene Fosser Minge – rektor og driftsstyrets sekretær 

Forfall/ikke møtt: Elisabeth A. Larsen - undervisningsinspektør 

Trygve Sønvisen – politisk representant  

Referent: Lene Fosser Minge 

Møtetid: 01.12.2020 – 1700-1830 

Saksbehandler: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

Vår ref.: 20/31350 – 6 



 

 

for 2021. Skolen anser LK20, Fagfornyelsen, som en vesentlig ressurs for 

kvalitetsutvikling i skole og AKS. For å nå skolens mål presist, vil 

Stenbråten arbeide grundigere med kvalitet i undervisning, kvalitet i 

læringsstøttende aktiviteter (AKS) og kvalitet i arbeid med skolemiljø 

gjennom å styrke et felles kunnskapsgrunnlag for ansatte. 

Kvalitetsutviklingen skal bygge på evidensbaserte kvalitetsindikatorer.  

 

Sak 48/20   Budsett – fast oppfølgingssak  

   Aktivitetsskolen ligger an til mindreforbruk. 

   Skolen ligger an til et ubetydelig merforbruk – pga innkjøp av digitalt 

utstyr. Skolen vil søke om refusjon av utgifter til digitale enheter på 

grunnlag av koronapandemien.  

Skolens sekretærstilling, som lyses ut i januar, er tiltenkt digitale 

oppgaver, blant annet drift av digitale enheter.  

 

Sak 49/20  Diverse annen informasjon fra rektor  

- Investering i digitale læremidler på bakgrunn av pandemien, medfører 

behov for hensiktsmessig, pedagogisk digital kompetanse. Skolen har søkt 

søtte fra UDA, og er i prosess for å kartlegge muligheter for relevant 

kompetanseutvikling.   

Foresattes representanter i driftsstyret foreslår hensiktsmessig 

begrensning / tilgangsstyring for elevene. 

- Oppfølging av spørsmål fra DS 27.10.: Belysning i skolegården: Kvalitet i 

belysning ble oppgradert, men det ble ikke mer lys i skolegården.  

- Skolemiljø i koronatiden: Skolen gjennomfører tiltak for å skape 

livsmestring gjennom fellesskapsaktiviteter og identitetsbygging i en 

krevende tid: julelys i vinduene, juletregang klassevis, digital fellessamling 

for elever nest siste skoledag. Det gjøres også andre fellesskapende 

aktiviteter på de ulike trinnene.  

Som et fellesskapende tiltak, og i tråd med føringene i LK20, ønsker skolen 

å gjøre opptak av skolegudstjeneste, og sende opptaket som en del av 

undervisningsopplegget nest siste skoledag. Knyttet til sendingen, kan 

også være hilsner fra andre eksterne aktører. Skolen ønsker å leie inn 

kompetanse for gjennomføring av opptak / filming. Ønskelig at fiolinistene 

skal få delta på opptak i kirken, og at presten forteller hva kirken feirer i 

jula.  

- Skolen erkjenner at i koronatiden, når skolen drives under skiftende 

premisser, blir kvaliteten tidvis forringet. Situasjonen er krevende: 

Koronarelatert fravær og sykefravær hindrer Stenbråtens anledning til å 

gi samme kvalitet som ved normal drift.  

- Det dreneres omkring paviljong 2, 3 og 4 etter at en vannlekkasje 

avdekket manglende drenering og påbegynt råteskade. Utbedringen er 

kjærkommen, men medfører støy og delvis endring av klassero for elever 

på 1.-5. trinn i perioden desember – februar. 

- Julelunsj for ansatte: Driftsstyret oppfordrer rektor til å innhente 

forhåndsbestilte hilsner fra eksterne aktører, og vurdere gavekort.  



 

 

 

 

Sak 50/20  Diverse annen informasjon fra medlemmene  

- Ingen saker 

 

Sak 51/20  Eventuelt 

- Politisk representant ber rektor informere på DS i januar om utfallet av 

samarbeidsavtalen med NLA-høgskolen.  

- Driftsstyret støtter skolens arbeid for hensiktsmessig og lovmessig 

rollefordeling mellom skolenivå og skoleeiernivå etter UDAs 

omorganisering i henhold til OL kap 13. Driftsstyret støtter skolens arbeid 

for kvalitetsutvikling gjennom dialog tjenestevei, og støtter skolens ledelse 

i å ytre seg gjennom medier når arbeid tjenestevei ikke møtes 

hensiktsmessig av skoleeier.  
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Stenbråten skole 


