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Møtereferat 

 

 

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

Møtegruppe Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 2. etg 

Møtetid: 12.05.2020 kl  17.00-18.30 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

Sak 17/20:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling og saksliste er godkjent, men det noteres at dato er flyttet  

  fra 5.-12. mai pga koronapandemien / nasjonale smittevernregler. 

 

Sak 18/20: Godkjenning av referat fra møtet 25.02.2020. 

Referatet fra 25.02. er ikke godkjent.  

Sak 12/20 – behandling av årsregnskapsrapport: "Rektor orienterte 

om at det var et mindreforbruk på 1 500 000,- etter endt regnskapsår 

har vi 2 489 000. Rektor orienterte DS om planlagte investeringer i 

henhold til plan. DS godkjente skolens intensjon til forbruk. DS ønsket 

en sammenstilling som viser balanse mellom mindreforbruk og 

planlagte investeringer. DS godkjente sak med forbehold om at det 

foreligger en oversikt over alle planlagte investeringer av skolens 

mindreforbruk."  

Rektor hadde sendt budsjettjusteringsfil samt årsregnskapsrapporten 

til DS. DS-leder etterlyser  

- endelig regskap for 2020. 

- sammenstilling som viser balanse mellom mindreforbruk og 

planlagte investeringer.  

Rektor ber skolens økonomikonsulent sende etterspurt 

dokumentasjon til driftsstyret så snart som mulig, og ber driftsstyrets 

medlemmer gi tilbakemelding på om arbeidet godkjennes eller ikke.  
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Sak 19/20: Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

Informasjon om innføring av fagfornyelsen, involvering elever, 

foresatte, ansatte. 

Skolen orienterte om hvordan vi gir relevant kompetanseutvikling ihht 

skolens mål nå – gjennom tre skoleslag:  

- Hjemmeskole i koronasituasjonen 1.-4., 5.-7. trinn, S-kl. 

- Gjenåpning av skolen i koronasituasjonen. Elever som ikke møter. 

- Skolens systemiske arbeid gjennom strategisk plan. 

Ansatte rapporterer at de har blitt bedre kjent med elevene, faglig og 

relasjonelt. Mange elever har hatt god faglig utvikling. For enkelte 

familier er frykt for viruset en faktor som påvirker familiens og 

skolens handlingsrom. Ansattes og elevers digitale kompetanse har 

økt hensiktsmessig. Mange foresatte erfarer at hjemmeskole er 

krevende. Andre erfarer at man får større innsikt i elevens 

læringsprosesser. For enkelte elever har arbeidsmengden vært 

mindre enn ønskelig, for andre ikke. Skolens har prioritert kvalitet 

fremfor kvantitet – god individuell oppfølging som gir relevant 

kompetanseutvikling, har vært prioritert.  

Driftsstyret roser skolen for gjenåpningsprosessen, herunder leie av 

eksterne lokaler, men minner om at FAU ber om at 7. trinn prioriteres 

dersom elevgrupper på dele oppholdstid på skolen.  

 

Sak 20/20: Budsjett 2020 

Rektor orienterte om at  

- kjøkken på personalrom, i samlingssal og i S-klassens lokaler er noe 

dyrere enn budsjettert pga uforutsette rørlegger- og 

elektrikerutgifter.  

- skolen benytter 30 000 kr på leie av eksterne lokaler i forbindelse 

med koronapandemien / gjenåpningen. Disse blir ikke refundert.  

- skolens merforbruk under "meråpen skole" i vinterferien ikke blir 

kompensert, og må dekkes av skolens egne midler.  

      

Sak 21/20: Diverse annen informasjon fra rektor 

- Informasjon om rekrutteringsprosess / ansettelser: Skolen har tilsatt det antallet 

lærere og ansre ansatte som det er behov for. De ansatte har relevant 

kompetanse, og har fått faste stillinger. Skolen har valgt å bemanne noe rikelig. 

Hensikt: Innfri lærernormen.  

- Varsel om oppstart detaljregulering (se vedlegg) 

Driftsstyret ber rektor skrive høringsuttalelse basert på to hovedmomenter: 1) 

Det påhviler skolen et ansvar i å gi elevene svømmeopplæring. Kravene til 

kometanse er høye. Uten  tilstrekkelig kapasitet til basseng, kan målene vanskelig 
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realiseres. 2) I bydel Søndre Nordstrand er det særlig nødvendig å ha tilstrekkelig 

bassengkapasitet for å utjevne sosiale forskjeller.  

- Skolene i Oslo er, av UDA, oppfordret til å bestille, og heise, prideflagget i juni – 

se vedlagte brev. Driftsstyret påpeker at det er viktig å gi elever i barneskolealder 

god kompetanse som setter elevene i stand til å forstå egen identitet. Rektor bør 

planlegge for en grundig prosess i personalet som gjør ansatte rustet til å gi 

elevene god kompetanse. Dette er i tråd med fagfornyelsen og med skolens mål: 

"Stenbråten skole skal gi elevene relevant kompetanseutvikling som skaper 

livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn." På Stenbråten 

skole har det, hver dag siden 1. august, vært flagget med flagg eller vimpel (det 

norske flagget). Intensjonen har vært å skape tilhørighet og identitet. Ingen andre 

flagg (som samefolkets flagg eller FN-flagget) har prydet flaggstangen. 

Flaggstangen bør forbeholdes det norske flagget.  

 

Sak 22/20: Diverse informasjon fra medlemmene 

- DS-leder har fått avslag på sin søknad om midler til lekeapparat for 

funksjonshemmede.  

Ansvarlig for uteanlegg, har fått tilslag om midler. Det blir derfor 

bygget lekeapparat tilpasset s-klassen.  

- DS-leder foreslår å flytte leirskole for elever fra 6. til 7. trinn. Skolen 

vurderer om det kan være aktuelt dersom koronapandemien og 

smitteverntiltak fortsetter.  

    

Sak 23/20: Eventuelt 

Ingen saker.  

 

 

 

 

Signaturer 

 

_______________________      __________________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

Kopi: Ass.rektor. 


