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Stenbråten skole 2020-2021 

 

Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling og saksliste godkjent av DS. 

   

Sak 32/20 Godkjenning av referat fra møtet 02.06.2020 

  Referat fra møtet 02.06.2020 godkjent av DS. 

 

Sak 33/20 Strategisk plan – fast oppfølgingssak. Rektor orienterer om innføring av 

nytt læreplanverk LK20 / Fagfornyelsen. Koronasituasjonen begrenser 

handlingsrommet for fellesskapende aktiviteter, men hindrer ikke 

implementering av de nye læreplanene.  

 

Møtereferat 
 

 
 

 

Til: Anne Lena Dolmen, Ann-Monique Myklevoll Orveland, Liv-Inger Wennberg, Rune 

Jordet, Trygve Sønvisen 

Fra: Stenbråten skole 

Møtegruppe: Driftsstyret Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, store møterom 

Til stede: ALD, LIW og TS politiske representanter 

RJ og AMMO foreldrerepresentanter 

Martin Melvær Berge ansattes representant 

+ 1 ansattes representant 

Lene Fosser Minge, rektor 

Andreas Mikkelborg, assisterende rektor, møtereferent 

Forfall/ikke møtt: Ingen 

Referent: Andreas Mikkelborg 

Møtetid: 15. september 2020 kl 1700-1830 

Saksbehandler: Lene Fosser Minge 

Telefon:  

Vår ref.: 20/31350 – 2 



 

 

 Rektor orienterte DS om innføring av nytt lærerplanverk på Stenbråten skole. 

Skolen er godt i gang og elevene opplever at undervisningen har blitt mer praktisk 

i tilnærmingen til læringen. DS fikk av rektor se tverrfaglige eksempel på hvordan 

dette kan se ut i et undervisningsopplegg på 4. og 5. trinn. Skolen erfarer at dette 

er inspirerende for elever og ansatte til tross for oppstart i august med 

implementering av nytt læreplanverk. Dette skjer samtidig som skolen tar 

smittevernhensyn.  

 

Sak 34/20 Budsjett 2020 – fast oppfølgingssak 

Rektor orienterte DS om budsjett 2020. Budsjettet viser at det er beregnet et 

merforbruk på 200 000,- UDA har gjennomført en budsjettreduksjon grunnet 

lavere forventet lønns- og prisvekst. Stenbråten skole har fått en reduksjon på 

889 000,- Skolen har også sendt inn søknad om særskilt elevpris for å få dekt 

kostnader tilknyttet barn med særskilte behov. Økte utgifter grunnet 

smitteverntiltak blir synliggjort i skolens kostnader. Skolen styrer mot et 

balansert budsjett.    

 

Sak 35/20 Diverse annen informasjon fra rektor: Smittevern, arbeidsmiljø, 

skolemiljø, nytt lekeapparat i skolegården, skolens 25-årsjubileum – se 

vedlegg.  

Orientering om avgitt høringsuttalelse vedr ny flagglov – se vedlegg.  

Orientering om høringsuttalelse fra UDA og Stenbråten skole vedr 

høringsforslag fra trosutvalg i Oslo kommune – se vedlegg.  

 Rektor orienterte DS om at skolen har vurdert at det ikke er smittevernforsvarlig 

med svømmeopplæring på Holmlia bad grunnet reise med kollektivtransport.. 

Avgjørelsen om å ikke gjennomføre svømmeopplæring vurderes fortløpende. 

Skolen ønsker å gjennomføre svømmeundervisning om det foreligger praktiske 

muligheter i henhold til smittevern. DS ber ledelsen om å igangsette et redusert 

tilbud. 

  

 Rektor viste til at Stenbråten har utarbeidet en smittevernveileder med 

utgangspunkt i en ungdomsskoleveileder. Bakgrunn for dette er krav til at skolen 

skal gi elevene god nok opplæring og at det er behov for et pedagogisk 

handlingsrom som igjen ivaretar smittevernhensyn og smittesporing. Elevene 

uttrykker på SMU at de er fornøyd med dagens smittevernveileder som tillater at 

de får vært sammen med andre elever på trinnet. Foreldre har gitt beskjed til 

skolen om at de er fornøyd og opplever trygghet med restriktive tiltak 

vedrørende smittevern. 

 

 Arbeidsmiljø og skolemiljø vil være preget av smittevern dette skoleåret, men vi 

gjør så godt vi kan. 

 



 

 

 Nytt lekeapparat tilpasset S-klassen blir igangsatt i uke 39, forhåpentligvis ferdig 

i etterkant av høstferien. 

  

 Rektor redegjorde for 25-årsjubileet til Stenbråten skole og hvordan dette 

organiseres. 

 

 DS fikk av rektor redegjort for skolens høringsuttalelse med forbehold om innspill 

fra DS vedrørende ny flagglov om videreføring av gjeldende lov. Se vedlegg i 

innkalling for begrunnelse. DS stiller seg bak høringsuttalelsen. 

 

 Rektor orienterte også om at KLMS-nettverket vil komme med en høringsuttalelse 

til Trosutvalget på bakgrunn av Fagfornyelsen. Høringsfrist er 1. oktober og DS 

får mulighet til å komme med innspill til høringsuttalelsen.   

 

Sak 36/20 Diverse informasjon fra medlemmene 

DS ble orientert om at FAU ikke fikk en godkjenning til medlemskap i 

Frivillighetsregisteret. Dette ble ikke godkjent, da FAU regnes som en 

organisasjon tilknyttet det offentlige. 

 

Sak 37/20  Eventuelt 

 

 

 

 

Kopi: 

Mehmet Kaan Inan 

Stenbråten skole 


