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Møtereferat 

 

 

Til stede: Trine Oftenes (foreldrerepresentant og FAU-leder),  Liv Inger Wenneberg (H), 
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: Trygve Sønvinsen (FrP), Rune Jordet (foreldrerepresentant), Ann-Monique 
Orveland (foreldrerepresentant), Anne Lena Dolmen (Ap) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 09.04.2019 17.00-18.30 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 
 

  
  

Sak 

25/19 

Valg av møteleder i DS-leders fravær i dag 

  Liv Inger Wenneberg ble valgt som møteleder 

  

Sak 

26/19 

Godkjenning av innkalling og saksliste  

  Innkalling og saksliste godkjent 

  

Sak 

27/19 
Godkjenning av referat fra 19.04.2019 

  Referat fra 19.04.2019 godkjent og signert 

  

Sak 

28/19 
Strategisk plan – fast oppfølgingssak 
Rektor orienterer kort: Skolen har fått støtte til gjennomføring av satsing i 

matematikk gjennom "MAM – mestre ambisiøs matematikk" i UDE, og 

gjennom "Elevaktive læringsformer" fra Ped.avdelingen i UDE. I tillegg får 

skolen støtte av mobbeombud og Ped.avd. / læringsmiljøteamet for utbedring 

av læringsmiljøet i KLMS-nettverket 

  Rektor orienterte om at man er i rute i henhold til strategisk plan og 

satsningsområdene til Stenbråten skole. Satsningsområdene følges tett opp fra 
sentralt hold i Utdanningsetaten og skolens ledelse er forpliktet til å etterleve de krav 

som stilles til gjennomføring og oppfølging for at det skal ha effekt på elevenes 
læring og læringsmiljø. Det er laget en egen oppfølgingsplan for alle de ulike 
satsningsområdene. Rektor fortalte også om hvordan skolen nå samarbeider med 
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langt flere instanser vedrørende barn som er i risiko for å komme i kriminelle 

miljøer. DS står samlet bak et ønske om å bli en del av Oslo-Sør satsningen for å 
klare å utgjevne de sosiale forskjellene som er blant elevene. Foreldrerepresentant 
Trine Oftenes informerte DS om at FAU sitt KLMS-nettverk har fått til et godt 

samarbeid som kan bidra til felles samarbeid på flere områder.  

  
  

Sak 

29/19 

Budsjett 2018 – fast oppfølgingssak 

Rektor orienterer kort: Ingen ny informasjon i henhold til budsjett  

  Vedtatt budsjett er i rute på skole og AKS 

  

Sak 

30/19 

Diverse annen informasjon fra rektor 

- orientering om prosess for uteområdene: ferdigstilles til skolestart i august.  
- orientering om ansettelsesprosesser: Alle lærerstillinger besatt. Ass.stillinger 

utlyst. 

- orientering om foreldreundersøkelsen: avsluttet. 56 % har svart.  

  - Uteområder skal ifølge ledelsen være ferdig oppgradert innen skolestart i august. 

I tillegg ser skolen at det har vært forebyggende vedrørende hærverk at det har 
blitt installert kameraovervåkning. Det vil bli installert ytterligere to kameraer 
innen juni  

- Det er ansatt syv kvalifiserte lærere til høstens skolestart. Det er også kommet 
mange søkere til nylig utlyste assistentstillinger og intervjuer vil bli avholdt i uke 
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- Foreldreundersøkelsen vil bli grundigere lagt frem på neste DS, da all data enda 

ikke er blitt gjort tilgjengelig. DS ønsket at resultatene blir brukt i høstens 

foreldremøter   

  
  

Sak 

31/19 
Diverse informasjon fra medlemmene  

  Ingen diverse informasjon 

  

Sak 

32/19 
Eventuelt 

  Forslag fra FAU om at det er ønskelig med lokalt barnetog annen hvert år. FAU har 
lyst til å prøve ut et større lokalt arrangement med tog på Mortensrud. Det er en 
målsetting om å få til en samlende og engasjerende 17. mai feiring for små og store. 

 
Signaturer 
 
 
 
_________________      ____________________ 

Liv Inger Wenneberg      Lene Fosser Minge 
Møteleder       DS-sekretær/rektor 
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Kopi til  

 


