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Til stede: Guttorm Hasle, Rune Jordet og Lene Fosser Minge. 

Forfall: Johan V D Kongsvik, Anna Lena Dolmen, Trygve Sønvisen, Ingelin Nørstenæs 

og Hanne Siljebøl. 
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Møtetid: 15.05.2018. 

Referent: Lene Fosser Minge 
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Sak 27/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

Sak 28/18: Godkjenning av referat fra 20.03.18 

Godkjent 

 

Sak 29/18: Strategisk plan 2018 – fast oppfølgingssak 

"Rett person på prett plass": Midlertidige stillinger som skoleassistenter erstattes av 

to faste tilsatte miljøterapeuter som arbeider i skole og AKS (2 still), tre faste 

tilsatte assistenter i skole og AKS (2,3 still); samt økt lærerressurs. To faglærere er 

tilsatt i faste stillinger som faglærere i skolen og assistenter i AKS (1,8 still). Videre 

tildeling pga økt lærernorm: Skolen har fått midler til fire stillinger, men velger, 

pga omorganisering fra skoleassistenter til pedagogisk kompetanse, å tilsette tre fra 

1. august. 

 

Endringer i arbeidstidsavtale for lærere for å ivareta tilstrekkelig grad av 

tilstedeværelse i PU-tid (utviklingstid) og teamtid (driftstid, planleggingsmøter).  

 

Felles utviklingsperspektiv i hele virksomheten: Skoleassistentmøter, PU-tid for 

lærere og AKS-møter: Satsingsområdene lesing, sosiale ferdigheter og digitale 

ferdigheter.  

 

Sak 30/18: Budsjettoppfølging 2018– fast oppfølgingssak 

Årsak til negativt avvik for mars, skyldes at lønnsbudsjettet ikke er periodisert i 

forhold til den omorganiseringen som er beskrevet ovenfor.  

Det vises til månedsrapport fremlagt i møtet.  

 

Sak 31/18: Driftsstyret 2018/2019 

 Driftsstyreleder avslutter pr 30.06.2018, da hans barn slutter ved Stenbråten skole 

etter 7. trinn. Det skal velges en ny foreldrerepresentant. På Stenbråten har det ofte 

vært en av de to foreldrerepresentantene som har hatt ledervervet i driftsstyret, men 

det kan også være en politisk representant. Ansattes representanter skal ikke lede 
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driftsstyret. Leder velges på møtet i august 2018. 

          

Sak 32/18: Diverse annen informasjon fra rektor 

- Oppfølging av elevundersøkelsen og arbeidet i skolemiljøutvalget:  

Tiltak er gjennomført i henhold til planen fremlagt i driftsstyret i februar. Skolen 

har identifisert flere elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt for 

dem, og har iverksatt tiltak for oppfølging gjennom aktivitetsplaner som fører til 

større bevissthet blant ansatte, elever og familier.  

- Oppfølging av foreldreundersøkelsen: Utsettes til møtet 12.06.2018. 

- Avslutning av skoleåret 2017/ 2018: Utsettes til møtet 12.06.2018. 

   

Sak 33/18: Diverse informasjon fra medlemmene 

- Driftsstyreleder orienterer om møte med forskergruppe som på oppdrag av 

bydelsadministrasjonen undersøker befolkningens behov i vårt område Bjørnerud / 

Mortensrud. FAU og driftsstyret var representert i møte med forskergruppen. FAU 

vil fortsette sitt engasjement for å sørge for at byutviklingen planlegges med tanke 

på et godt miljø på Mortensrud – med lekeområder, friarealer og varierte 

boligtyper.  

 

Sak 34/18: Eventuelt 

Ingen saker. 
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_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


