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

Lena Dolmen (Ap), Liv Inger Wenneberg (H), 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: Trygve Sønvinsen (FrP) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 09.04.2019 17.00-18.30 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

 

Sak 

16/19 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent. Kommentar fra DS-leder er tatt til følge. 

  

Sak 

17/19 

Godkjenning av referat fra 05.03.2019 

  Godkjent. Kommentar om at referat fra 05.03.2019 om at «lekeapparat» går ut og 

«fotballbaner» går inn. Gjennomgang av språk i referat gjøres før publisering.  

  

Sak 

18/19 

Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

Rektor orienterer om prosess knyttet til resultatoppfølging på skolenivå, trinnivå 

og elevnivå, herunder reorganisering av oppgaver i lederteam og sosiallærerrolle. 

Se vedlegg 1: Saksfremlegg. 09.04.2019 09.04.2019  

  Rektor orienterte om skolens rutiner vedrørende elevenes resultatoppfølging. 

Ledergruppen har sammen med lærere på trinn gjennomgått skolens praksis for å 

følge opp elevresultatene. Dette har synliggjort at det er ulik praksis fra år til år og 

mellom trinn knyttet til resultatoppfølging. Dette er igjen skolens ledelse forpliktet til 

å handle ut fra.  

  

Det er spesielt innen regning hvor resultatene fremstår som negative om man 

sammenligner NP fra 5. til 8. trinn. Vi ser at systematikken er mangelfull. Skolen har 

på bakgrunn av dette vedtatt å ha regning som et nytt satsningsområde. Her har skolen 

tre mattelærere som får en kompetanseheving i MAM (mestre ambisiøs matematikk) 

skal bidra til implementering og kursing av resten av skolens regnekompetanse. Dette 

har igjen fått følge for høstens ansettelser av pedagogisk personale hvor utdannelse i 

matematikk har blitt vektlagt. Det er blitt gjort for å sikre at elever får undervisning av 

pedagoger med formell kompetanse i matematikk. 
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DS ble informert om reorganisering av oppgaver i lederteam og sosiallærerrolle for å 

bygge opp et enda bedre systematisk arbeid med å følge elevene faglig og sosialt 

gjennom skoleåret. DS stilte seg positiv til skolens reorganisering og godkjente dette.  

  

Sak 

19/19 

Budsjett 2019 – fast oppfølgingssak 

Rektor orienterer om prosess for bruk av midler til læringsmateriell, og prosess 

for utnyttelse av grupperomsarealene i klasseromspaviljongene.  

Se vedlegg 2: Saksfremlegg. 

Rektor orienterer om prosess for bruk av midler til læringsmateriell, og prosess 

for utnyttelse av grupperomsarealene i klasseromspaviljongene.  

Se vedlegg 2: Saksfremlegg. 

  Det har vært en prosess i personalet hvor man sammen har blitt enig om å kjøpe inn 

læringsmateriell med fokus på konkretiseringsmateriell i regning. I tillegg kommer 

skolen til å oppgradere og få til en bedre utnyttelse av grupperomsarealene til 

læringsaktiviteter. Det er satt av tid og midler til denne oppgraderingen. DS aksepterer 

forslaget.   

  

Sak 

20/19 

Diverse annen informasjon fra rektor 

orientering om prosess for belysning av uteområder og kameraovervåking.  

- orientering om ansettelsesprosesser: Fem er fast tilsatt, to stillinger utlyst. 

- orientering om foreldreundersøkelsen: Pr 02.04. har 43 % svart. Kan FAU 

bistå?  

- konsert 29/4: se vedlegg 3. Et initiativ for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller, 

skape tilhørighet. Foresatte er invitert med på konsert på skolen. 

- Stenbråtenplakaten deles ut denne uka. Implementeringsarbeidet starter. 

  DS ble informert om at kameraovervåkning nå operativt på skolen. Anbud på 

belysning er innhentet, men dato for installasjon ikke avklart. Skolen er ajour med 

ansettelser og godt forberedt til høsten. Det er sendt ut flere purringer for å øke 

svarprosenten. Stenbråten skole tilbyr konsert 29/4 hvor også foresatte er invitert. 

Rektor sender ut invitasjon til konserten. Skolen er stolte over prosessen med 

Stenbråtenplakaten. Plakaten skal rammes inn og henges opp i alle klasserom. Plakaten 

sendes også hjem til alle elever. Denne kommer også til å bli brukt i det daglige 

arbeidet på skolen.  

  

Sak 

21/19 

Drøfting av trafikkplanen for vårt område – se vedlegg 4.  

DS-leder innleder til drøfting. 

  DS-leder trakk frem at DS bør komme med innspill til trafikkplan for Bydel Søndre 

Nordstrand til å påvirke. Det fremkommer at det er et stedlige lokalt behov for bedre 

trafikksikkerhet. DS-leder utarbeider et forslag til trafikkplan hvor DS kan komme 

med innspill. Forslaget sendes deretter fra skolen. Frist for innsendelse er 26.4.2019. 

Følgende innspill ønskes meldt inn:  

 Fotgjengerfelt t-banen 

 Fotgjengerfelt Kantarellen 

 Lys på gangveier til og fra skolen 
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 Utbedre gangveien 

 Sikrere kjøresone til og fra  skolen 

 Utbedre drop-off på skolen    

  

Sak 

22/19 

Diverse informasjon fra medlemmene 

- Aktørmøte. DS-leder informerer om FAUs deltakelse – se vedlegg 5.  

  DS-leder orienterte om at FAU var representert på aktørmøte. Politiet informerte om at 

det er utfordringer knyttet opp mot elever i aldersgruppen på 5.-7. trinn. Et nytt 

positivt tiltak i bydelen er «Bydelsfedre».   

  

Sak 

23/19 

DS-leder ønsker kontroll av interne adminstrative rutiner i driftsstyret ref møtet 

05.03.2019. Rektors forslag til løsning: Møtedeltaker skriver notat i møtet, som 

leses opp for driftsstyret etter hvert punkt for godkjenning. DS-leder og rektor 

signerer samme dag, og referatet publiseres.  

  Rektor orienterte om at man skal sikre at referat fra DS-møter ligger tilgjengelig på 

skolens nettside og at det er klart innen en uke før planlagt møtetid. DS-møte ble enig 

om at man alltid underskriver protokoll på påfølgende møte.  

  

Sak 

24/19 

Eventuelt 

 DS ba om forslag fra skolen på kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten til ledelsen som 

f.eks. innleie av konsulent/ekspertise frem til jul. Forslaget vil bli tatt til vudering av 

skolens ledelse.   

 

 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 
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