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Møtereferat 

 

 

Til stede: Rune Jordet (foreldrerepresentant), Ann-Monique Orveland (foreldrerepresentant), Anna 

Lena Dolmen (Ap)Trygve Sønvisen (FrP), Ingelin Nørstenæs (ansattes representant, 

AKS-leder), Martin Melvær Berge (ansattes representant) og Lene Fosser Minge (rektor 

og DS-sekretær). 

Forfall: Johan Kongsvik (H), Mehmet Kaan Inan (H) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 04.12.2018. 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

Sak 65/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 66/18: Godkjenning av referat fra 30.10.18 

  Godkjent 

 

Sak 67/18: Strategisk plan 2018 – fast oppfølgingssak 

Rektor presenterte resultat av nasjonale prøver og Osloprøver 2018, og skolens 

videre arbeid med dette: Elevene på årets 5. trinn har relativt gode resultater i 

forhold til tidligere år – kun 14 % av elevene har nivå 1 i lesing. Skolens personale 

forklarer de gode resultatene med trinnets systematiske arbeid med 

Stenbråtenmetoden – dette trinnet er det første trinnet som har arbeidet systematisk 

med Stenbråtenmetoden fra oppstart på 1. trinn.  

Oppfølging av elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk følges opp av 

skolens assisterende rektor og lærerne på 5. trinn gjennom tilpassede innsatser / 

kurs, samtidig som skolen arbeider helhetlig og strategisk med leseplanarbeidet som 

ble innført høsten 2017.  

 

Resultat av medarbeiderundersøkelsen 2018: Resultatene bearbeides i personalet 

ved gjennomgang på trinn, og er med på å danne grunnlaget for strategisk plan, 

strategiperiode 2019-2022.  

 

Elevundersøkelsen gjennomføres i desember. Resultatene er med på å danne 

grunnlaget for strategisk plan, strategiperiode 2019-2022. 

 

Resultater av spørreundersøkelsen i personalet mht satsingsområder for 2018: Det 

er dessverre kun 23 lærere som har svart. Undersøkelsen gjøres obligatorisk. 

Svarene skal være med å danne grunnlag for strategisk plan, strategiperiode 2019-

2022. 

 

Sak 68/18: Budsjettoppfølging 2018– fast oppfølgingssak 
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- Skolen ligger an til et balansert regnskap for 2018 etter at investeringer er gjort 

mht IKT-innkjøp.    

          

Sak 69/18: Diverse annen informasjon fra rektor 

- Prosess Stenbråtenplakaten; forventningsplakaten for aktørene i skolen. SMU 

11.12.18. 

SMU kan utvides 11.12.2018 dersom deltakerne har anledning til det for å arbeide 

med Stenbråtenplakaten. Lene spør representantene. Alternativt vil SMU i januar 

utarbeide Stenbråtenplakaten.  

- Status ansettelse av en barne- og ungdomsarbeider og to lærere: Barne- og 

ungdomsarbeider er tilsatt. En lærer er tilsatt. Skolen er i ansettelsesprosess for 

ytterligere en lærer.  

- Oppfølging sak 64/18: Elevenes spisesituasjon (elevrådets tilbakemelding).  

Elevene har blitt spurt om å svare på hvordan de opplever sine spisesituasjoner. 

Sosiallærer samler innspillene. Sak i elevrådet 12.12.18. 

- Datoer for driftsstyret våren 2019: Tirsdager 15. januar (vedtak budsjett og 

strategisk plan), 5. mars, 9. april og 21. mai.  

   

Sak 70/18: Diverse informasjon fra medlemmene 

- FAU har fått kr 300 000 til lekeapparat i skolegården etter søknad til 

Sparebankstiftelsen. Lene kontakter Utdanningsetaten mht prosjektering, og ølger 

opp i samarbeid med DS-leder Rune Jordet.  

 

 

Sak 71/18: Eventuelt 

- Prosjekt matservering for 5.-7. trinn: Skolen må søke på linje med andre skoler. 

Kriterier blir utarbeidet.  

 - DS-medlem JK har meldt flytting, og trer ut av driftsstyret fra januar.  

   

 

 
 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


