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Referat fra driftsstyrets møte 27.10.2020  

Stenbråten skole 
 

Sak 38/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 39/20 Godkjenning av referat fra møtet 15.09.2020 

  Godkjent 

 

Sak 40/20 Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

 Rektor orienterte om muligheter og utfordringer knyttet til implementering av 

nytt læreplanverk LK 20 i lys av skolens strategiske plan, og innledet med 

handlingsrommet i nytt læreplanverk LK20: Se fremlegg for driftsstyret, 

referatet side 3. Rektor redegjorde for hvordan de enkelte punktene i 

saksfremlegg for driftsstyret 14.01.20 (strategisk plan) påvirkes gjennom  
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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, personalrommet 
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Martin M. Berge - ansattes representant 

Lene Fosser Minge, rektor – driftsstyrets sekretær 

Hilde Eldholm: Bisitter og referent i møtet 

Forfall/ikke møtt: Geirr B. Saksvold – ansattes representant 

Referent: Hilde Eldholm 

Møtetid: 27.10.2020 kl 1700-1830 

Saksbehandler: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

Vår ref.: 20/31350 – 4 



 

 

implementeringen av LK20 – i koronaåret 2020.  

- Styrker:  Den enkeltes ende-til-ende-ansvar er tydeligere. Lærernes 

teamsamarbeid bidrar positivt til implementeringen. Skolens systematiske arbeid 

fungerer hensiktsmessig: Ledermøter, lederkontakttimer, teamtid, PU-tid, 

samarbeidstid lærere / assistenter, baseledermøter i AKS, basemøter i AKS – alt 

henger sammen med alt, og handler om elevenes kompetanseprogresjon i et trygt 

og godt skolemiljø. Onenote som møtebok, informasjon gis på Stenbråtentavla i 

møteboka.  

MAM-satsingen og elevaktive arbeidsformer, de to innsatnsene i skoleårene 2019-

20 og 2020-21, bidrar effektivt til implementering av læreplan LK20.  

Utvidelsen av ledelsen med en inspektør gjør at oppfølgingsarbeidet fungerer. 

- Utfordringer: Sykefravær, herunder koronarelatert korttidsfravær.  

Samarbeid i koronasituasjonen fungerer bedre enn forventet, men er krevende. 

Balanse mellom felles praksis og autonomi vedr metodevalg, herunder forståelse 

av elevers sosiale utfordringer og handlingsrom for kompetanseprogresjon. 

Endringer i skoleeiers utøvelse av skoleeierrollen påvirker skolens handlingsrom. 

Ledelsen har brukt en del tid på å sikre rolleavklaring vedr OL kap 13.  

Økonomiske konsekvenser av koronasituasjonen påvirker skolen – prosess med 

dekking av utgifter er i gang.  

Svømmeundervisningen er ikke igangsatt; høye transportutgifter og utfordringer 

vedr eventuell smittespredning i svømmehall / garderober som brukes av flere 

skoler.  

Økt samarbeid med eksterne aktører er forsinket pga koronasituasjonen. Målet 

opprettholdes og videreføres i strategisk plan.  

 

Sak 41/20 Budsjett 2020 – fast oppfølgingssak 

Skolen bruker en del vikar nå. Årsak: Koronasituasjonen; økt korttidsfravær i 

skole og AKS. Dette kan medføre et merforbruk – avhengig av situasjonens 

utvikling.  

Styrer mot regnskap i balanse.  

 

Sak 42/20 Diverse annen informasjon fra rektor:  

- De nye lekeapparetene ble innviet 26/10.  

- Smittevern: Kun to tilfeller av smitte ved skolen siden gjenåpning i mai. Ikke 

spredning; god håndtering av smittevern. Innstramminger fra 27/10.  

- Bedriftshelsetjeneste: Kurs HMS for alle ansatte uke 43.  

- Undervisningsinspektør Elisabeth Amble Larsen er tilsatt i vikariat for Linda T. 

Blegen (permisjon) tom 31/7-21, og begynte 13/10. 

- Spesialpedagogstilling ikke tilsatt pga få søkere – utlyst på ny. 

- Resultater NP 2020: Beste resultat på skolen noen sinne. Trinnet fortsetter sin 

positive trend. Se side 4. Tiltak for elever på nivå 1 er iverksatt. Skolens 

systemiske arbeid med oppfølging av elevresultater skal videreføres i henhold til 

analyse fra des 2019: Strategisk ledelse med større vekt på forbedring enn 



 

 

endring.  En forutsetning for å lykkes, er at systemer, kompetanse og kapasitet 

spiller på lag.  

- Skolen er praksisskole for NLA. Skolen har deltatt i møte med NLA for avklaring 

mht NLAs verdidokument. Videre prosess gjennom samarbeid rektorer/UDA/NLA.  

 

 

Sak 43/ 20 Diverse annen informasjon fra medlemmene:  

- Hvordan blir det med oppgradering av lys i skolegården? Rektors svar: Det er 

gjort utbedringer; montering av nye lamper og mer holdbare pærer. Vi etterspør 

mer belysning; rektor sender spørsmålet til driftsteamet for oppfølging.  

- Naboer som har opplevd støy fra ballbingen, har valgt å flytte. Det er beklagelig 

at det har tatt så lang tid å få et skilt om ro, og det er beklagelig at situasjonen har 

ført til flytting.  

Rektor sender kopi av Undervisningsbyggs svar på klage til medlemme i 

driftsstyret som vedlegg til referatet.  

 

Sak 44/20  Eventuelt 

Ingen saker.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Handlingsrommet i nytt læreplanverk LK 20 – Stenbråten skoles oktober 2020. 

 

Skolen er ikke hva den en gang var 

Før var læreren solisten i klasserommet, mens eleven var tilhøreren som skulle absorbere, og 

kanskje kopiere, lærerens kompetanse. Med nytt læreplanverk skal eleven være solisten i 

læringsprosessen – mens læreren og andre ansatte i skolen er akkompagnatørene som 

forbereder, støtter opp under gjennomføringen, og avrunder solistens arbeid ved å sette 

læringsprosessene i kontekst. Skolen skal gi elevene relevant kompetanseutvikling som skaper 

livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn. Eleven skal oppnå 

dybdelæring gjennom økt elevaktivitet. Læreplanverket beskriver hvordan eleven skal 

observere, oppleve, utforske, reflektere, eksperimentere, erfare, modellere, sanse, designe, 

tenke kritisk, ta etisk bevisste valg, delta og bidra til et bærekraftig samfunn (UDIR, 2020). Aldri 

har det vært en så tydelig sammenheng mellom opplæringsloven og læreplanverket som nå. 

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er 

forskrifter til opplæringsloven, og skal styre innholdet i opplæringen. Vi som arbeider i skolen, 

ser at formuleringene i overordnet del er bygget på de siste års kunnskap om kvalitet i skolen. 

Læreplanverket er evidens- og verdibasert. Det er tatt hensyn til at 

medmenneskers kollektive forventninger til og tro på at eleven mestrer, er viktigst blant 

faktorene som påvirker elevens kompetanseutvikling (Hattie, 2018). Elevens 

kompetanseutvikling forutsetter tilhørighet, og er beskrevet i nyere evidensbasert forståelse av 

skolemiljø i et folkehelseperspektiv (Lund, Helgeland, Kovac 2017). De nye læreplanenes 

lovfestede verdigrunnlag er en konsekvens av funnene beskrevet i Djupedalsutvalgets rapport "Å 

høre til" (Djupedal, 2015) og Ludvigsensutvalgets rapport "Fremtidens skole" (Ludvigsen, 2015). 

Gjennom det nye læreplanverket har skoleledere fått handlingsrom som setter skolen i stand til 

å oppfylle elevens rett til å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og ha mulighet 

til medvirkning.  

 

 

  



 

 

 

 

Resultater NP 2020:  

 

 

Resultatene fra NP 2020 på 5. trinn (2016-kohorten) er bearbeidet av lærerne på trinnet 

sammen med undervisnings-inspektør. Presise tiltak er iverksatt for elever på nivå 1, retesting 

gjøres til våren.  

Formidabel utvikling fra statlige kartleggingsprøver på 2.-3. trinn til resultater på NP 5. trinn – i 

alle disipliner. Årsak: Strategiske innsatser gjennomført av dedikerte ansatte gjennom økt grad 

av elevaktivitet. 

5. trinn 2020 

(Kohort sk.start 2016) 

Trinnets utvikling gjennom 

skolegangen på Stenbråten: 

Se vedlegg som 

forberedelser til 

resultatoppfølgingssamtale.  

Lesing 

 

Skalapoeng 2020: 

53  

Spredning:  

Nivå 

1 

Nivå 

2 

Nivå 

3 

9% 52% 39% 

 
 

Regning 

 

Skalapoeng 2020: 

54 

Spredning:  

Nivå 

1 

Nivå 

2 

Nivå 

3 

13% 48% 39% 

 
 

Engelsk 

 

Skalapoeng 2020: 

54 

Spredning:  

Nivå 

1 

Nivå 

2 

Nivå 

3 

8% 47% 43% 

   
 


