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Møtereferat 

 

 

Til stede: Rune Jordet (DS-leder),  Liv Inger Wenneberg (H), Trygve Sønvinsen (FrP), 

Ann-Monique Orveland (foreldrerepresentant), Anne Lena Dolmen (Ap), Martin 

Melvær Berge (ansattes representant), Ingelin Nørstenæs (Aktivitetsskoleleder og 

ansettes representant), Andreas Mikkelborg (ass. rektor, bisitter i møtet), Lene 

Fosser Minge (rektor og DS-sekretær)   

Forfall:  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 09.09.2019 17.00-18.30 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

  

Sak 32/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling og saksliste godkjent 

  

Sak 33/19 Godkjenning av referat fra møtet 21.05.2019 

  Referat fra møtet 21.05.2019 godkjent  

  

Sak 

34/19 

Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

  Regnekompetanse: MAM + elevaktive arbeidsformer. 
Rektor redegjorde bakgrunn for denne kompetanseheving og hvordan man jobber for 

et helhetlig kompetanseløft i personalet. MAM står for: mestre ambisiøs matematikk. 

Dette er for å sikre at elevene i større grad er i stand til å møte og være robust i 

kjente og ukjente utfordringer i elevenes kommende utdanningsløp.    

  

Lesekompetanse: Visuell støtte alle rom 
Skolen arbeider systematisk med visuell støtte i alle rom. Leseplakatene skal nå være 

på plass i klasserommene for å være til støtte for elever og voksne. Det er også slik 

at vi fremdeles kan bli flinkere til å bruke enda mer visuell støtte i alle rom.   

  

Sosial kompetanse: "Bedre læringsmiljø i Søndre Nordstrand". Rektorene i 

KLMS er styringsgruppe, pedagogisk avdeling og mobbeombudet er 

referansegruppe 
I juni ble skolen med i en innsats med mål om å styrke læringsmiljøet i Søndre 

Nordstrand. Skolen har fått en veileder fra læringsmiljøteamet, samt at 

Mobbeombudet kommer til å delta på samlinger hvor en sikrer et felles 
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kompetanseløft på skolene i KLMS-nettverket. Dette er også en arena hvor vi kan 

bidra til en bedre og likere praksis, samt at man får en kultur for bedre håndtering og 

hjelp med læringsmiljøet på systemnivå.  

  

Styrking av ledelsens pedagogiske styring gjennom innføring av 

lederkontakttimen. Kvalitet i skoleledelse.  
  

  

Fagfornyelsen og rammeplanen i Aktivitetsskolen – forventet effekt 

personalseminar Oscarsborg uke 33.  
Hele skolen fikk en innføring i og gjennomgang av det AKS arbeider med. AKS er 

på mange måter godt igang med elevaktive arbeidsformer og det var viktig å få 

synliggjort dette for hele personalet. Skole og AKS er ikke lenger to ukjente naboer, 

men under samme tak i samarbeid for elevene.   

  

Rektor orienterte om personalseminaret for hele skolen på Oscarsborg i uke 33 med 

fokus på Fagfornyelsen. Tilbakemeldingene fra personalet har vært av meget positiv 

karakter. 

  

Prosess for evaluering av strategisk arbeid - videreføring ny strategisk plan. 
Saken presenteres i FAU som deretter får mulighet til å komme med en 

tilbakemelding.  

  

  

Sak 

35/19 

Budsjett 2019 – fast oppfølgingssak 

Skolen har økt bemanningen med tre assistenter for å møte elevers behov for 

tidligere innsats i henhold til sentrale føringer.  

  Rektor orienterte om bakgrunn for ansettelser av tre assistenter for å møte elevenes 

behov. DS ble også informert om at det er tre diagnoser som utløser ressurser 

gjennom særskilt elevpris. 

  

Sak 

36/19 

Diverse annen informasjon fra rektor 

  Orientering om prosess for uteområdene 
Oppgradering av uteområdene har vært en suksess i bidraget for å skape og legge til 

rette for positive aktiviteter på dag- og kveldstid. Planlagt dato for ferdigstilling er 

16. september.  

  

Orientering om ansettelsesprosesser 
Skolen ser at det arbeidet med ansettelsesprosessen i vår har gitt gode resultater. 

Nytilsatte med lang erfaring og relevant kunnskap har bidratt til å møte mange av 

behovene elevene har ved Stenbråten skole.  

  

Orientering om foreldreundersøkelsen 
Gjennomført våren 2019 og hadde 56 % deltakelse. Det er kun slik at det er én 

foreldre som svarer for hvert barn. Sentralt blir dette bestemt slik: Foresatt 1 for gifte 

foreldre er far. Foresatt 1 for ugifte foreldre er mor. Skolen har en overvekt av gifte 
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foreldre. Skolen vil ved neste foreldreundersøkelse gi informasjon om at det kun er 

én foreldre som kan svare på undersøkelsen og at mor og far sammen må passe på å 

svare på undersøkelsen.  

  

Indikatoren mobbing viser et std. avvik på 1,2. 

  

Det kan også være hensiktsmessig å ta med flere av spørsmålene inn i skolens 

foreldremøter. DS ønsket at skolen utarbeider en undersøkelse som omfatter skole-

hjem samarbeid.  

  

Informasjonshefte alle elever og ansatte ved skolestart 
Informasjonshefte om skolen ligger på hjemmesiden. 

  

Stenbråtenkalenderen. Prosess skoleregler 
Rektor fremla oppdateringen av informasjonshefte med forslag til nye ordensregler. 

  

Sak 37/19 Diverse informasjon fra medlemmene 

  Skolen har tegnet opp en rundkjøring på p-plassen. Den fungerer tilsynelatende best 

på unge sjåfører. Vi fortsetter arbeidet med å få trafikantene til å innarbeide nytt 

kjøremønster dette. 

  

DS-møte 7.1.20. vil være klokka 17.00-20.00 

  

DS ba om at rektor sikrer at godkjente protokoller fra DS-møter blir lagt ut på 

skolkens hjemmeside.   

  

  

Sak 

38/19 

Eventuelt 

  Rektor gjennomgikk skolens skolefrokostordning og anbefalte foreldre som har 

mulighet til å hilse på og se hvordan dette organiseres.   

 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

   

Kopi til  

 


