
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Stenbråten skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 76 51 00 Org.nr.: 975960277 
Stenbråten skole Hans Breiens vei 10 Telefaks: 22 76 51 01  

 1283 OSLO   
  stenbraten@ude.oslo.kommune.no  
  www.stenbraten.gs.oslo.no  

 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Rune Jordet (DS-leder og foreldrerepresentant), Ann-Monique 

Orveland (foreldrerepresentant), Anne Lena Dolmen (Ap), Martin 

Melvær Berge (ansattes representant), Lene Fosser Minge (rektor og 

DS-sekretær). 

Forfall:  Andreas Mikkelborg og Ingelin Nørstenæs, Liv Inger Wenneberg (H), 

Trygve Sønvisen (FrP). 

Møtegruppe Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 2. etg 

Møtetid: 02.06.2020 kl  17.00-18.30 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Sak 24/20:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent.   

 

Sak 25/20: Godkjenning av referat fra møtet 25.02.2020 og 12.05.2020 

Godkjent. 

 

Sak 26/20: Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

Skolen arbeider i tråd med sitt mål: Stenbråten skole skal gi elever 

relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den 

enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn." Vi fortsetter med 

satsingsområdene elevaktive arbeidsformer og MAM (Mestre ambisiøs 

matematikk), og innfører ny læreplan – LK 20 fagfornyelsen – i 

henhold til planen fra 1. august.  

En utfordring i koronasituasjonen: Å gi elever med vedtak om særskilt 

norskopplæring (§2-8) og spesialundervisning (§5-1) undervisning i 

henhold til individuell opplæringsplan. Årsrapporten vil dokumentere 

hvordan undervisningen har vært gitt, og hvordan koronasituasjonen 

har preget opplæringen for den enkelte.  

 

Sak 27/20: Budsjett 2020  

Ingen nye opplysninger etter siste møte 12. mai – skolen styrer mot et

lite merforbruk i 2020. Driftsstyreleder uttrykker full tillit til skolens 

økonomiske styring.  
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Sak 28/20: Diverse annen informasjon fra rektor 

Siden skolens lokaler ble stengt 12. mars, har skolen, i henhold til 

smittevernveiledere, drevet hjemmeskole, pass av barn til foresatte i 

samfunnskritiske funksjoner, gjenåpning for elever på 1.-4. trinn, 

gjenåpning for elever på 5.-7. trinn, omdisponert ansatte til bydel, 

tilrettelagt for tilsyn av sårbare barn i påskedagene – i tillegg til 

ordinær drift.  

Skolen planlegger for oppstart av skoleåret på "gult nivå" etter 

oppdatert smittevernveileder datert 29.05.2020. Skolen har bedt om 

dispensasjon fra krav om at kun to grupper kan samarbeide – skolens 

plikt i henhold til opplæringsloven er planlagt ivaretatt gjennom 

fleksible grupper (delingstimer) i K/H, lesing og regning, og 

forutsetter samarbeid på tvers av trinn (tre elevgrupper). 

Skolen har, siden gjenåpningen, gitt alle elever undervisning fire timer 

hver dag, og prioritert kvalitet fremfor kvantitet. AKS åpner for 4. 

trinn i uke 24-25, og utvider åpningstiden for alle i AKS til kl 16. Årsak 

til begrensing: Ansattes forhold; risikogrupper og arbeidstid 

(herunder renholdsoppgaver som pålegges ihht smittevernveileder).  

Skolen har valgt å ikke gjennomføre utviklingssamtaler for alle trinn 

denne våren. Årsak: Se vedlagte uttalelse.  

 

Skolen ønsker å undersøke elevers og foresattes erfaringer med 

hjemmeskole. Forslag til spørsmål etter innspill fra driftsstyret:  

1) Hvilket trinn svarer du for? 

2) Hvor fornøyd er du med hjemmeskolen?  

Gradering: Svært misfornøyd, misfornøyd, fornøyd, svært fornøyd.  

3) Kommentar. 

4) Hvor fornøyd er du med organiseringen av skolen etter 

gjenåpningen?  

Gradering: Svært misfornøyd, misfornøyd, fornøyd, svært fornøyd. 

5) Kommentar. 

 

(Tips fra FAU i møtet etter driftsstyremøtet: Spørre mer konkret, slik 

at svarene i større grad gir handlingsrom ved eventuell reetablering 

av rødt nivå – hjemmeskole). 

 

Rektor har utarbeidet merknad til planarbeid – se vedlegg 2.  
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Sak 29/20: Diverse informasjon fra medlemmene 

- Spørsmål fra Anne Lena Dolmen: Blir skolens 25-årsjubileum 

gjennomført 17. september som planlagt? Rektors svar: Vi avventer 

regjeringens beslutning 15. juni mht større arrangement.  

- Spørsmål fra Rune Jordet: Er skolen kjent med prosess for eventuell 

endring av opplæringsloven / desentralisering av FAU?  

Driftsstyret avventer til høringsutkastet foreligger, og er positive til å 

videreføre dagens ordning med lokalt FAU. 

 

Sak 30/20: Eventuelt 

- Ingen saker.  

 

 

 

 

Signaturer 

 

_______________________      __________________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

Kopi: Ass.rektor. 

 

 

 

Vedlagg 1:  

Uttalelse – sak 28/20.  

 

Vedlegg 2:  

Merknad til planarbeid – Mortensrud felt 20 – sak 28/20. 
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Vedlegg 1:  

 

Uttalelse vedr krav om gjennomføring av skriftlig vurdering og utviklingssamtaler våren 

2020. 

I dag har vi fått svært gode faglige argumenter med gode begrunnelser fra flere trinn ved skolen 

vedr beslutningen om at utviklingssamtaler og skriftlig vurdering skal gjennomføres for alle elever 
i Osloskolen:  

 Den skriftlige tilbakemeldingen som er gitt gjennom hjemmeundervisningen gitt av 

Stenbråten skole i perioden 12/3-27/4, (og til 12/5 for 5.-7. trinn) mener vi er tilstrekkelig, 

og av såpass høy kvalitet, at de oppfyller kravene til skriftlig vurdering etter 

vurderingsforskriften / Opplæringsloven.  

 Utviklingssamtalens intensjon om godt samarbeid mellom hjem og skole, er opprettholdt 

gjennom jevnt og tett samarbeid i perioden.  

 Ved gjenåpningen har skolen prioritert at alle elever får oppmøte og undervisning på 

skolen og i eksterne lokaler hver dag. Dette for å¨sikre et trygt og godt skolemiljø, god 

kvalitet i undervisningen og ivaretakelse av smittevernregler. Ledelsen anser at elevenes 

skolemiljø og læringsprogresjon best ivaretas ved kvalitativ undervisning på skolen. 

Omorganiseringen krever stor grad av fleksibilitet fra elever, foresatte og ansatte. Ledelsen 

anser at skolen, ved å gjennomføre utviklingssamtaler nå, ikke vil bidra til ytterligere økt 

faglig eller sosial læring. 

 Skolens ledelse anser at vurderingsforskriften og kravet til godt samabeid mellom hjem og 

skole er ivaretatt og dokumentert i tilstrekkelig grad gjennom hjemmeundervisningen og 

gjenåpningsperioden.  

Konklusjon: Skolens ledelse pålegger derfor ikke gjennomføring av utviklingssamtaler eller 
skriftlig vurdering/fremovermelding våren 2020. Ansatte som allikevel ønsker å gjennomføre, har 
anledning til det. 

Ledelsen har tillit til at lærerne benytter den tilgjengelige tiden til det beste for elevene i perioden 
frem mot sommeren.  

 

Lene Fosser Minge, rektor 

Andreas Mikkelborg, ass.rektor 

Linda Tyssøy Blegen, undervisningsinspektør 

Hilde Eldholm, undervisningsinspektør 
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Vedlegg 2:  

 

 

 

 

 

 

Merknad til planarbeid – Mortensrud felt 20  
 

Stenbråten skoles ledelse har drøftet planforslaget for oppstart av detaljreguering for gnr./bnr. 

180/578 og Hans Breiens vei 180/550 og del av Mortensrudveien 180/1, på Mortensrud i bydel 

Søndre Nordstrand, Oslo – saksnummer 201919107. På grunn av koronasituasjonens krav til 

omorganisering av skolen, har ikke skolens ledelse funnet tid på nåværende tidspunkt til å drøfte 

saken med ansatte, elevråd eller foreldreutvalg. Saken er derimot drøftet i skolens driftsstyre 

12.05.2020. I driftsstyret er FAU og ansatte representert. Driftsstyret har gitt innspill til skolens 

merknad.  

Fra planforslaget: "Omsorgsbygg ønsker å omregulere gnr./brn.180/578 og del av 180/550 og 180/1 til  barnehage, 

boliger, forsamlingssal, allmennyttig formål, off./privat tjenesteyting og trafikkareal. Det legges ti l  rette for 

barnehage med ca.150 barn i nord, samt mulighet for gymsal, omsorgs - og studentboliger, samt mer varierte 

sentrumstilknyttede funksjoner i  sør mot sentrum. For Hans Breiens vei og del av Mortensrudveien videreføres 

formål fra gjeldende regulering som felles avkjørsel, annet veiareal og fortau. Veien foreslås utbedret med fortau, 

sykkelsti og HC-tilgjengelighet, samt gangforbindelser ti l  den fremtidige byparken i nord-øst. Dette iht. 

anbefalingene i VPOR. Vegetasjonsbeltet langs gangveien i vest skal opprettholdes, og det skal også legges ti l  rette 

for dyretråkk i  øst-vestlig retning." 

 

Skolens merknad til utbygging i Hans Breiens vei 

Stenbråten skoles mål for strategiperioden 2020-2024 er å gi elevene relevant 

kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig 

samfunn.  

Skolens samfunnsoppdrag innebærer blant annet å utjevne sosiale forskjeller, og skape en trygg og 

inkluderende oppvekst med like muligheter for alle elever.  

Reguleringsforslaget åpner for gymsal. Stenbråten skole erfarer at det er et presserende behov for 

både gymsal og svømmehall på Mortensrud. Skolens nåværende gymsal dekker kun halvparten av 

skolens nåværende behov i henhold til læreplanen. For å kompensere for dette, leier Stenbråten 

gymsal på Mortensrud skole for de eldste elevene, mens de yngste elevene har kroppsøving i 

skolens samlingssal. Stenbråten skole vil videre påpeke behovet for svømmehall på Mortensrud, 

og fremmer med dette forslag om at de planlagte arealene i Hans Breiens vei kan benyttes. 

Behovet er prekært. Skolens elever på 4. trinn får sin svømmeopplæring ved Bøler bad. Skolen 

bruker betydelige ressurser på å følge elever til og fra svømmeopplæring på Bøler. I ny læreplan – 

som innføres fra august 2020 – skal elever også på 2. trinn få svømmeopplæring. Det er det ikke 

kapasitet til pr nå. Kravene til svømmekompetanse er betydelige for elever på barnetrinnet, og 

forutsetter rikelig tilgang til svømmehaller for at kravene i opplæringsloven og ny læreplan skal 

kunne oppfylles. Skolen ber derfor om at både gymsal og svømmehall prioriteres.  

Stenbra ten skole 
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Stenbråten skole har, i forbindelse med sak 201415168, støttet forslag til bygging av et nytt 

frivillighetshus ved Stenbråtveien, og har fremmet innspill om at huset, og friarealet omkring, kan 

gis et uttrykk og et innhold som skaper en møteplass mellom generasjonene. Stenbråten skole ber 

om at sak 201415168 og sak 201919107 sees i sammenheng vedrørende frivillighetshus / 

forsamlingslokale. Dersom det bygges et forsamlingslokale i tilknytning til utbyggingen i 

Stenbråtveien, foreslår skolen at arealer i Hans Breiens vei benyttes til svømmehall og gymsal 

fremfor forsamlingslokale. Driftsstyret på Stenbråten påpeker at det er ønskelig å legge til rette for 

aktiviteter som er attraktive for alle aldersgrupper. Driftsstyret anser at aktivitet som tiltrekker seg 

et aldersblandet publikum både vil bidra til tilhørighet og redusere uønsket atferd på Mortensrud.  

 

Stenbråten skoles kapasitet 

Skolen erfarer at familier med barnehageplass i Stenbråten naturbarnehage søker skoleplass på 

Stenbråten skole. Skolen anser det derfor som sannsynlig at familier i den nye barnehagen i Hans 

Breiens vei vil gjøre det samme. Stenbråten skole registrerer videre at planforslaget kan innebære 

boliger i Hans Breiens vei. Skolen viser til sin høringsuttalelse datert 14.01.2020 vedr sak 

201415168 – utbygging av Stenbråtveien 13-63 Mortensrud BG Syd og felt 21 – og ber om at reguleringen av områder i 

skolens inntaksområde sees i sammenheng av hensyn til skolens kapasitet.  

Stenbråten skole har pr dags dato 527 elever. Skolens kapasitet er noe større, men ikke tilsvarende 

den forventede elevtallsveksten dersom planen om å bygge 290 leiligheter i Stenbråtveien 

opprettholdes. Elevene i de nye boligene vil ha sin skoletilhørighet til Stenbråten skole. Det 

innebærer at skolestartere som bor i Mortensrud skoles inntaksområde – og normalt utgjør en 

betydelig andel av elevgrunnlaget på Stenbråten - ikke lenger får tilbud om skoleplass på 

Stenbråten. Den forventede elevtallsveksten vil påvirke både Mortensrud og Stenbråten skoler.  

 

Trygg skolevei og behov for parkeringsplasser 

Stenbråten skole har et pågående holdningsarbeid for å hindre at foresatte kjører barn til skolen. 

Majoriteten av elevene på Stenbråten bor i umiddelbar nærhet til skolen, og har gangavstand. 

Skolen foreslår at det etableres klare skiller mellom gruppene av trafikanter når Hans Breiens vei 

skal utbedres, eksempelvis med kantstein mellom gangveier og kjørebane, slik at skolebarn på 

skolevei ikke må konkurrere med biler om adkonst til skolen. Et forslag kan være en innsnevring 

av adkomsten til skolens parkeringsplass og en smal rundkjøring ved skolens grense mot sør slik 

at foresatte ikke kan parkere på nåværende snuplass slik mange gjør i dag.  

Stenbråten skole ber videre om at det planlegges for et rikelig antall parkeringsplasser tilknyttet 

skolen, den nye barnehagen i Hans Breiens vei og den etablerte barnehagen Steinbråten 

naturbarnehage – gjerne med ladestasjoner for el-biler. Et betydelig antall ansatte ved Steinbråten 

naturbarnehage og Stenbråten skole bor i Follokommunene. For disse er Mortensrudområdet 

attraktivt arbeidsmarked til tross for at kollektivtilbudet fra Follo til Mortensrud er begrenset. Å 

opprettholde gode parkeringsmuligheter har betydning for rekruttering av verdifull kompetanse.  

Skolen anser det som påregnelig at det vil pågå noe sprengningsarbeid i forbindelse med 

utbygging i Hans Breiens vei. Foresatte har, i forbindelse med sak 201415168, oppfordret til at 

sprengningsarbeider planlegges til tidspunkter hvor det er sannsynlig at elever er innendørs i 

undervisning – ikke i storefri mellom 1130 og 1200 eller mens elevene er på vei til og fra skolen.  
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Bevare bioligisk mangfold på Mortensrud 

Stenbråten skole har i en årrekke vært engasjert for å bevare det bioligiske mangfoldet i Ljanselva 

og i skogen omkring skolen og på Mortensrud for øvrig. Skolen ber om at dyretråkket gjennom 

det berørte området bevares, og at det opprettholdes tilstrekkelig med skog til at fuglelivet på 

Mortensrud bevares når det skal bygges både i Stenbråtveien og Hans Breiens vei. 

 

Oslo, 22.05.2020 

 

Lene Fosser Minge 

Rektor Stenbråten skole 

 


