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Til stede: Guttorm Hasle, Rune Jordet, Johan V D Kongsvik, Anna Lena Dolmen, Trygve 

Sønvisen, Ingelin Nørstenæs og Lene Fosser Minge. 

Forfall: Hanne Siljebøl 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 20.03.2018. 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

 

Sak 17/18: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent. 

 

Sak 18/18: Godkjenning av referat fra 13.02.2018   

Godkjent etter presisering fra Rune Jordet:  

Rektor bes undersøke om det finnes en prioriteringsliste for oppgradering av 

uteområder i Osloskolen / Undervisningsbygg. 

 

Sak 19/18: Strategisk plan – fast oppfølgingssak  

Det strategiske arbeidet videreføres i henhold til handlingsplanen. Skolen har 

gjennomført arbeidet i forhold til IKT; legger årsplaner og ukeplaner i ITL. Skolen 

arbeider for enhetlig praksis i forhold til leseopplæring og sosiale ferdigheter i 

henhold til strategisk plan og handlingsplan. Årshjul for arbeid med sosiale 

ferdigheter er under arbeid, og er planlagt igangsatt fra mai måned.   

 

Sak 20/18: Budsjett 2018 – fast oppfølgingssak 

Månedsrapporten for februar viser et underskudd på lønn i henhold til budsjett. 

Skolens merforbruk på lønn vil øke utover våren, før refusjoner for statlig 

videreutdanning, særskilt elevpris og sykelønnsrefusjoner overføres skolen.  

Budsjettet godkjennes. 

 

Sak 21/18:  Tilsetting av rektor 

Driftsstyreleder orienterte driftsstyret om prosessen. DS-leder anser at UDEs 

ansettelsesutvalg er godt, og ønsker derfor ikke selv å delta i utvalget. Tre 

kandidater er innkalt til intervju. Driftsstyret vil bli orientert om innstillingen når 

den foreligger.  

   

Sak 22/18: Gjenopprettelse av SMU – skolemiljøutvalg – med møte tirsdag 3. april kl 1600. 

 Driftsstyret velger en politisk medarbeider til SMU. Sak: Ny standard for samarbeid 

hjem / skole.  

Fra driftsstyret er Anne Lena Dolmen oppnevnt som representant i SMU. 
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Sak 23/18:  Årlig gjennomgang av driftsstyrets oppgaver 

Rektor orienterte kort; ref UDEs brev av 14.02.2017. 

    

Sak 24/18: Diverse annen informasjon fra rektor 

 - Orientering om ansettelsesprosesser lærere, assistenter, miljøterapeut (frist 18/3) 

Lærere: Skolen bestreber seg på å tilsette kompetente lærere. En lærer uten 

godkjent utdanning er oppfordret til å søke på annet arbeid. To lærere har sagt opp 

sin stilling; en pga omskolering, en pga flytting. Skolen avventer beskjed fra UDE i 

forhold til eventuell øking av lærerressursen ihht varslet ny lærernorm.  

Assistenter: Assistenter i midlertidige stillinger er oppfordret til å vurdere å søke på 

de tre faste stillingene skolen har opprettet – tre stillinger med en fordeling skole / 

AKS. 

Ytterligere en miljøterapeut tilsettes; det blir totalt to miljøterapeuter i miljøteamet 

sammen med sosiallærer. Sosiallærer får en faglederrolle i forhold til det sosiale 

arbeidet ved skolen.  

- Orientering om igangsatt prosess for oppfølging av elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen følges opp i henhold til saksframlegg i DS 13.02.2018 datert 

09.02.2018. 

- Orientering om standard for samarbeid skole / hjem (vedlegg 1) 

UDE har utarbeidet en ny foreldreplakat. Den er svært ordrik, og for mange noe 

vanskelig tilgjengelig. Skolen ønsker å gjøre den mer tilgjengelig for alle foresatte. 

Følges opp i Skolemiljøutvalget.  

- Orientering om foreldreundersøkelsen (skole) og den nasjonale undersøkelsen om 

Aktivitetsskole / SFO.  

Følges opp i FAU. 

- Orientering om ansatte på statlig videreutdanning / "kompetanse for kvalitet" 

En ansatt ved skolen søker på "Begynneropplæring", og vil få godkjent kompetanse 

i norsk og matematikk for arbeid på barnetrinn etter de siste kompetansekravene.  

 

Sak 25/18: Diverse informasjon fra medlemmene 

  Ingen.  

 

Sak 26/18: Eventuelt 

  Møtet 8. mai flyttes til 15. mai.  

 

 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


