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Møtereferat 

 

 

Til stede: Rune Jordet (foreldrerepresentant), Ann-Monique Orveland (foreldrerepresentant), Anne 

Rønning-Aaby (Ap), Anna Lena Dolmen (Ap)Trygve Sønvisen (FrP), Ingelin Nørstenæs 

(ansattes representant), Hanne Siljebøl (ansattes representant) og Lene Fosser Minge 

(rektor og DS-sekretær). 

Forfall: Johan Kongsvik (H), Mehmet (H) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 25.09.2018. 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

Sak 51/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

Sak 52/18: Godkjenning av referat fra 21.08.18 

  Godkjent 

 

Sak 53/18: Strategisk plan 2018 – fast oppfølgingssak 

- Tema for inneværende skoleår: Inkluderende undervisning. Temaet er valgt 

grunnet resultater av elevundersøkelse og andre relevante data, og er i tråd med 

ny overordnet del i revidert læreplan (fagfornyelsen). Felles planleggingsdag 

med Klemetsrud og Mortensrud skoler 16/8 med støtte fra læringsmiljøteamet i 

UDE. Læringssmiljøteamet følger opp Stenbråten skoles videre arbeid mht 

inkluderende undervisning. Nytt samarbeidsmøte mellom de tre skolene 25.10. 

- Skolen har flere aktivitetsplaner enn tidligere – skyldes fokus på elevenes 

læringsmiljø, aktiv oppfølging av "ny" § 9A innført for et år siden.  

- Skolen har meldt seg på Trivselslederprogrammet (trivselsleder.no). Hensikt: 

Øke elevaktiviteten i friminuttene, øke tilhørighet til skolen og stolthet av å høre 

til på Stenbråten, og hindre utenforskap og mobbing.  

- Felles foreldremøte 30/8 – vellykket, ref undersøkeslse blant foresatte. 

Mobbeombudet deltok, og foresatte arbeidet klassevis med forventninger til 

aktørene. Tilsvarende prosess i personalet sist vinter og i elevgruppen nå. 

Resultat: "Stenbråtenplakaten" utarbeides gjennom høsten 2018. 

 

Sak 54/18: Budsjettoppfølging 2018– fast oppfølgingssak 

- Ekstra kostnad, midlertidig medarbeider 50 % stilling, pga behov for oppfølging 

av elev med aktivitetsplan jfr § 9A-5.  

- Ligger an til overskudd tilsvarende ca 300 000. 

          

Sak 55/18: Diverse annen informasjon fra rektor 

- Skolen innhenter anbud på kameraovervåking og flomlys pga mye ruteknusing 

siden august. Driftsstyret støtter skolens avgjørelse om kameraovervåking av 



2 

skoleområdet når skole og AKS ikke er åpen.  

 

   

Sak 56/18: Diverse informasjon fra medlemmene 

- Rune Jordet informerte om at det ikke er nytt i saken om kunstgressbane.  

- Rune Jordet informerte om at sparebankstiftelsen avslo FAUs søknad om midler 

fra sparebankstiftelsen, men at man vil forsøke igjen – denne gang med flere 

søknader, tiltenkt enkelte prosjekt som  

1) klatrestativ 

2) lekeapparat for funksjonshemmede 

3) belysning, avsperring og utsmykking av fotballbanen 

- Rune Jordet ber elevrådet undersøke hvordan elevene opplever sin spisesituasjon. 

FAU har fått informasjon om at en del elever opplever at spisetiden blir for knapp.  

 

 

Sak 57/18: Eventuelt 

- Ingen saker. 

 

 
 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


