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Til stede: Rune Jordet (DS-leder, foreldrerepresentant),  Liv Inger Wenneberg (H), Ann-

Monique Orveland (foreldrerepresentant), Martin Melvær Berge (ansattes 

representant), Ingelin Nørstenæs (Aktivitetsskoleleder og ansettes representant), 

Linda Tyssøy Blegen (inspektør, bisitter i møtet), Lene Fosser Minge (rektor og 

DS-sekretær)   

Forfall: Trygve Sønvinsen (FrP), Anne Lena Dolmen (AP) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 08.10.2019 17.00-18.30 

Referent: Linda Tyssøy Blegen  / Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

Sak 39/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling og saksliste godkjent 

  

Sak40 /19 Godkjenning av referat fra møtet 03.09.2019 

  Godkjent  

  

Sak  41 /19 Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

  Tendens i henhold til strategiske mål- resultater av nasjonale prøver  5. trinn  
Rektor informerte om at nasjonale prøver på 5. trinn er gjennomført. Tendensen 

er at skolen har varierende resultater over tid – men fremgang for 2014-2019-

kohorten på statlige kartleggingsprøver / ferdigheter lesing og regning – i samsvar 

med skolens langsiktige strategi – med unntak av 2015-kohorten. 

Det aktuelle trinnet – årets 5. trinn – har hatt lavere progresjon i forhold til øvrige 

trinn. Ledelsen har sett på årsakene til at trinnet har svakere utvikling enn 

forventet, og iverksetter tiltak i samarbeid med ansatte. Foresatte informeres 

gjennom utviklingssamtaler. Prioritert: Elever heves fra nivå 1 til nivå to i 

henhold til forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.  

 

Tendens i henhold til strategisk mål- resultater kartlegging elevgruppe 1. 

trinn  
Elevgruppen er sammensatt, det er elever med gode språklige forutsetninger, men 

også svake forutsetninger. Det jobbes effektivt og godt på trinnet for å heve 

elevenes kompetanse, og fremgangen er særdeles god. Elevene er kartlagt med 

Stenbråtenmetoden, NSL og mattekartlegging. Skolen kommer til å endre noe på 

sammensettingen på trinnet, i samarbeid med foresatte og kontaktlærerne.  
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Informasjon om ståsted strategiske satsninger innenfor lesekompetanse, 

regnekompetanse og sosial kompetanse: 
Skolen viderefører de strategiske målene over tid, har god oversikt over skolens 

resultater over tid, har en positiv utvikling på småskoletrinnet. Skolen øver på 

elevaktive læringsformer i henhold til strategisk innsats, det øves i alle klasserom. 

Regnekompetanse: nåværende 5. trinn har fått besøk av lærere som arbeider med 

MAM ( mestre ambisiøs matematikk). Elevene og lærerne øver på evidensbasert 

metodikk for å heve kompetanse for elever og lærere. Lærerne er lærere fra skoler 

i Søndre Nordstrand som får sin kompetanseutvikling fra Matematikksenteret.   

 

Kommentar fra DS-leder som er foresatt på trinnet: Sikre at foresatte er informert 

i tilstrekkelig grad om at det kommer besøk i klassen. Skolen tar ønsket til 

etterretning.   

  

Sak  42/19 Budsjett 2019 – fast oppfølgingssak 
  

  Skolen utlyser to  stillinger på bakgrunn av lang tids permisjon (adopsjon) og en 

sykmelding.  

En lærer kommer tilbake fra svangerskapspermisjon og overlapper en annen.   

En stilling i 100% og en stilling i 50-100%.  

    

  

Sak  43/19 Diverse annen informasjon fra rektor 

  Orientering om lederutviklingsprogrammet i skolegruppen A 
Rektorene i skolegruppen får kompetanseheving fra Leadership Pipeline Institute 

/ UDA. Intensjonen er å bygge kapasitet på egen virksomhet gjennom mer 

kunnskap om hensiktsmessig ledelse av mellomledernivået. 

Modeller brukes til å drive lederutvikling i lederteamene på skolen og i 

skolegruppen A for å sikre kvalitet ved skolene. 

  

Orientering om «Selvevaluering og strategisk endringsledelse av egen 

virksomhet», leveres driftsstyret som grunnlag for strategisk plan 2020 
Rektor informerer om masteroppgaven sin. Mange ledere får tilbud om å 

gjennomføre masterprogrammet ved BI – Master of management - for å øke 

kompetansen. For Stenbråten har dette gitt mulighet til å analysere resultatene på 

skolen over lang tid. Skolen får veiledning av eksperter innenfor sentrale 

områder, som ledelse, elevresultater, undervisning og læringsmiljø. Når oppgaven 

er levert, kommer denne til å bli levert til skolens driftsstyre for informasjon. 

  

Rektor informerer om at stemningen i skolegården er god, trivselslederordningen 

gir effekt på elevenes læringsmiljø. De nye uteområdene fungerer godt, og er 

populære blant elevene både med og uten ball. Det vil komme sittegruppe ved 

fotballbanene ved paviljong 1. Skolen opplever god aktivitet i uteområdene på 

ettermiddag/kveld, samt i helgene av både barn og voksne. Uteområdene er et løft 

for nærmiljøet.  
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Skolen/ AKS har måttet gjøre noen grep i forhold til bemanning og inndeling av 

grupper ved økt bruk av uteområdene. 

Skolen jobber med å få penger/ bli prioritert til å utvide lekeapparatet midt i 

skolegården.  

Rektor informere om at skolen har "blitt lagt merke til" av interessenter og 

samarbeidspartnere - med meråpenskole i ferier, uteområder, deltakelse i 

Mortensrudfestival. Bymiljøetaten ønsker at skolen skal delta i hogsten av 

juletreet som sendes til England.  

Belysning av skolegården kommer. Skilt til å ha ved ballbanen ved paviljong 1 er 

bestilt.  

  

Sak 44/19 Diverse informasjon fra medlemmene 

  Driftsstyreleder har sørget for at referatene har blitt lagt ut på skolens 

hjemmeside. 

Ansattes representant informerer om at skolen jobber med å utbedre luftkvaliteten 

på sløydsalen. Det er litt kraftigere lufteanlegget her enn i resten av bygget, men 

ikke kraftig nok. Rommet har også de siste årene vært betydelig mer i bruk. 

Skolen har gjort de tiltakene som kan gjøres fra skolens side, kjøpt ny støvsuger 

slange og rommet klargjøres for vask. Vaktmester organiserer slik at lufteanlegget 

får en ny inspeksjon.  

    

  

  

Sak 45/19 Eventuelt 

  Ingen saker til eventuelt.  

 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

   

Kopi til  

Assisterende rektor 


