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

Lena Dolmen (Ap)Trygve Sønvisen (FrP), Ingelin Nørstenæs (ansattes representant, 

AKS-leder), Martin Melvær Berge (ansattes representant) og Lene Fosser Minge (rektor 

og DS-sekretær). 

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

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 30.10.2018. 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

  

Sak 58/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

Sak 59/18: Godkjenning av referat fra 25.09.18 

  Godkjent 

 

Sak 60/18: Strategisk plan 2018 – fast oppfølgingssak 

Rektor orienterte om resultater av det strategiske arbeidet, og presenterte plan for 

perioden 2019-2022:  

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført, tallene foreligge innen kommende 

driftsstyremøte.   

UDEs strategiske kart presenteres i forbindelse med byrådets budsjettforslag, og 

legger grunnlaget for skolens satsingsområder. Skolen ønsker å prioritere færre 

satsingsområder / tiltak for kommende periode. 

Spørreundersøkelse blant lærere mht satsingsområder gjennomføres i uke 47. 

Ledelsens forslag: Lesekompetanse, sosial kompetanse og inkluderende 

undervisning. Regnekompetanse som del av inkluderende undervisning.  

 

Sak 61/18: Budsjettoppfølging 2018– fast oppfølgingssak 

- GSI-tallene viser at skolen mangler 1,9 stillinger i henhold til ny lærernorm, da  

lærertimer brukt til spesialundervisning og til særskilt norskopplæring ikke teller 

med i tallene for lærernorm i GSI (teller kun ordinærundervisning). Stillingene er 

lyst ut. 

          

Sak 62/18: Diverse annen informasjon fra rektor 

- Prosess Stenbråtenplakaten; forventningsplakaten for aktørene i skolen. Elevrådet 

utarbeider sine forslag. Skolemiljøutvalget bearbeider innspillene fra aktørene. 

Driftsstyret bifaller forslag fra medlem Anna Lena Dolmen om å avvente arbeid i 

SMU til elevrådet har hatt en grundig  prosess. 

Driftsstyret besluttet også at dersom SMUs arbeid endrer opprinnelige forslag fra 

aktørene, avventer driftsstyret behandlingen av Stenbråtenplakaten til januar.  

- Trivselslederprogrammet starter i januar. Hensikt: Elevaktive friminutt, fysisk 
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aktivitet. Sunne aktiviteter, mindre konflikter.  

- Skolen er valgt ut til å være en av fire tilbydere av gratis måltid for barn på 5.-7. 

trinn. Kontaktperson i UDE er Bjørg Ruud. Rektors forslag, basert på hva vi vet om 

elevenes behov: Frokostservering. Mange spiser ikke frokost. Elevene har 

matpakke.  

Skolen utarbeider forslag til hvordan tilbudet kan bli gitt:  

A: For rask igangsetting: Benytte Aktivitetsskolen. Sambruk. 

B: Etablere ny paviljong (kantine). Kan også brukes for servering i AKS. 

C: Frokostpaviljong med lunsjservering i tillegg. Benytte også i faget M/H og for 

praktisk undervisning i lesing og regning. 

 

   

Sak 63/18: Diverse informasjon fra medlemmene 

- Ref skolens felles foreldremøte 30/8: Det kan være hensiktsmessig at man i tillegg 

arrangerer trinnvise møter der klassemiljøet i den enkelte klasse / gruppe blir 

konstruktivt behandlet i foreldregruppene. 

- Vårens foreldremøte kan legges tidlig på året (våren).  

- Forslag til datoer på vårens DS-møter på kommende møteinnkalling. 

 

Sak 64/18: Eventuelt 

- Spørsmål til elevrådet: Hvordan foregår spisesituasjonen i de ulike klassene nå? 

Ref sak i driftsstyret 25.09.  

 

 
 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Rune Jordet       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


