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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: 12.11.2019 17.00-18.30 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

   

Sak 46/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling og saksliste godkjent 

  

Sak 47/19 Godkjenning av referat fra møtet 08.10.2019 

  Referat fra møtet 08.10.2019 er godkjent 

  

Sak 48/19 Strategisk plan – fast oppfølgingssak 
  

Informasjon i møtet: resultater av elevundersøkelsen 2019 (5.-7. trinn).  

- Informasjon om inspirasjonsmøtet for foresatte og ansatte 14/11 med Thomas 

Nordahl. Se nyhetssak på skolens nettside:  

https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/inspirasjonsmote/ 

- Informasjon om elevers og ansattes evaluering av kulturuka 2019 (besvares 

uke 44).  

Hvordan stiller driftsstyret seg til kulturuke som fast tradisjon ved skolen i uke 

43? 

Se nyhetssaker på skolens nettside:  

https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/kulturuka/ 

https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/lamberseter-kultur--og-

aktivitetspark/ 

https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/de-tre-bukkene-bruse/ 

https://stenbraten.osloskolen.no/kontakt-oss/ 

  

  Rektor orienterte om resultatene av elevundersøkelsen som viser en positiv utvikling 

på alle trinn på flere indikatorer. Det er blitt brukt mye tid og ressurser på skolen for 

https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/inspirasjonsmote/
https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/kulturuka/
https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/lamberseter-kultur--og-aktivitetspark/
https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/lamberseter-kultur--og-aktivitetspark/
https://stenbraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/de-tre-bukkene-bruse/
https://stenbraten.osloskolen.no/kontakt-oss/
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å sikre at resultatene blir mest mulig valide - elevene vet hva det har svart og 

hvorfor. 

  

Inspirasjonsmøte med Thomas Nordahl er for ansatte og foreldre ved skolen. Mål om 

at ansatte og foreldre har likt kunnskapsgrunnlag om hvordan man best mulig kan 

hjelpe elevene.  

  

Evalueringen av kulturuka viser at elevene svarer med sterk overvekt av positive 

tilbakemeldinger. En elev svarte følgende: «Lekene var gøy og det var gøy å være 

med andre barn». Kulturuka skal drøftes i MBU om dette skal bli en fast tradisjon på 

skolen. DS er positive og mener at man bør lytte til elevenes stemmer og deres 

tilbakemeldinger.  

  

Sak 49/19 Budsjett 2019 og 2020 – fast oppfølgingssak 

Styrer mot balanse i regnskap for 2019. Informasjon om nye føringer fra 

byrådet for budsjett 2020. Vi ser informasjonsfilm i møtet. Forberedelser: Les 

vedlagte kapittel 7 i sak 1 (budsjettforslaget). 

  AKS har et positivt avvik på 793 000,- og ønsker å prioritere oppgradering av 

diverse utstyr. Leder av AKS har prioritert dokumentasjon av økt behov overfor 

etaten og dette har bidratt til økte midler. 

  

DS så sammen filmen om byrådets budsjettforslag for 2020.    

  

  

Sak 50/19 Diverse annen informasjon fra rektor 

Skolen har tilsatt tre lærere i midlertidig stillinger, alle med kompetanse i K/H.  

Gir handlingsrom for å møte krav til økt praktisk læring i Fagfornyelsen.      

  Rektor informerte om at Barnevernet kommer til å få fast møtetid på Stenbråten 

skole.  

  

Skolen har tilsatt lærere med kompetanse i K&H som gir skolen økt handlingsrom i 

praktiske estetiske fag.   

  

Utelys er nå godkjent og arbeid vil bli igangsatt.  

  

Rektor informerte om organisatoriske endringer som følge av analyser i etterkant av 

NP på 5. trinn og varslet permisjon av en kontaktlærer. Arbeidet med resultatene fra 

NP vil vedvare slik at vi får satt inn mest mulig presise tiltak som bidrar til best 

mulig læring for hver enkelt elev.   

  

Sak 44/19 Diverse informasjon fra medlemmene 

  DS-leder informerte om at det er bestilt reflekser og vaffeljern som kommer til 

skolen i forbindelse med reflekskveld. Resten av DS takket leder for et positivt 

insentiv som kommer alle til gode.   
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Sak 45/19 Eventuelt 

Rektor foreslår å avlyse møtet i desember. Årsak: Behov for effektivitet. Ingen 

saker som ikke kan vente til møtet i januar. Driftsstyret får "Selvevaluering og 

strategisk endringsledelse av Stenbråten skole" tilsendt siste halvdel av 

desember, som grunnlag for behandling av strategisk plan og budsjett for 

2020 i møtet 7. januar. 
  

Varaordning ved forfall til DS-møter  

  DS var enig i å avlyse møtet i desember grunnet behov for effektivitet.  

  

Sjakkvelder er nå i gang på Stenbråten skole og interessen har vært stor for dette 

tilbudet.  

 

 

 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

   

Kopi til  

 


