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Sak 35/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent. 

 

Sak 36/18: Godkjenning av referat fra 15.05.18 

Godkjent etter endring sak 31/18: "Driftsstyreleder avslutter pr 30.06.2018".  

"Leder velges på møtet i august 2018." 

 

Sak 37/18: Strategisk plan 2018 – fast oppfølgingssak 

Skolen erfarer at det strategiske arbeidet som er gjennomført så langt i 2018, har tilført 

skolen ny energi og en tydelig retning. To av de tre satsingsområdene – lesing og sosiale 

ferdigheter – har vært gjenstand for systematisk arbeid i både PU-møter, AKS-møter og på 

skoleassistentmøter.  

Sosiale ferdigheter: Skolen har utarbeidet en sosial plan, og verktøy for å nå målene i den 

sosiale årsplanen. Det blir periodevise felles temaer for alle på skolen gjennom året – 

eksempelvis er "samarbeid" ferdigheten vi øver på i august og september. Elever som 

trenger spesiell tilrettelegging, skal også ha mål knyttet til skolens felles sosiale ferdigheter. 

Reorganiseringen av elevsamtalen (innført fra februar) har tilført ansatte verdifull 

kompetanse i å observere og følge opp elevenes skolemiljø og læringsutbytte. Videre har 

skolen planlagt for sosial ferdighetstrening gjennom inkluderende undervisning som 

overskrift for skoleåret 2018/2019, og starter med felles planleggingsdag for ansatte i skole 

og AKS i uke 33.  

Skolen involverer foresatte gjennom FAU, og inviterer til felles foreldremøte for alle 

foresatte (1.-4., 5.-7. trinn) 30. august der mobbeombud Kjerstin Owren inspirerer og 

presenterer forskning på hvordan foresatte kan og bør bidra til egne og andre elevers 

skolemiljø. FAU og lærerteam samarbeider om planleggingen av klassevise møter i 

etterkant av foredraget.  

DUÅ: Ledelse og alle ansatte får kurs høsten 2018.  

Lesing: Skolens leseplan er implementert, og vil være gjenstand for aktiviteter i ansattes 

møter gjennom kommende skoleår. Det er forventning til at alle ansatte benytter skolens 

leseplan aktivt, slik at opplæringen er forutsigbar for elevene.  

Digitale ferdigheter: Skolen har gjennomført de tiltakene som har vært ansett som mest 

nødvendige, som årsplaner og ukeplaner i ITS. Digital plan for skolen er under utarbeiding, 

og vil være hovedfokus gjennom høstens arbeid sammen med sosial kompetanse.  

Skolen erfarer at tiltakene er igangsatt, og at omorganiseringen mht stillinger og 

arbeidstidsavtaler bidrar til enda bedre handlingsrom fra august 2018. 
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Sak 38/18: Budsjettoppfølging 2018– fast oppfølgingssak 

Budsjettrapporten pr 12.06.2018 viser et avvik i skolen på 2,35 % (584 000). Årsaken til 

negativt avvik skyldes at lønnsbudsjettet ikke er periodisert i forhold til den planlagte 

omorganiseringen skolen er i. Situasjonen er tilsvarende for Aktivitetsskolen.  

 

Sak 39/18: Driftsstyret 2018/2019   

FAU velger ny representant om kvelden etter dagens DS-møte.  

DS-leder for kommende skoleår velges på første DS-møte i august 2018. 

          

Sak 40/18: Diverse annen informasjon fra rektor 

- Oppfølging av foreldreundersøkelsen.  

Resultat: Se vedlegg. Saksfremlegg: Se vedlegg. 

Driftsstyret oppfordrer rektor til å gi tilbakemelding til UDIR på at spørsmålene er svært 

mange og omfattende, og at de med fordel kan forenkles. Det var tekniske utfordringer 

knyttet til å svare på mobiltelefon. Den strategiske planen støtter opp om målet om at alle 

elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø.  

- Oppfølging av elevundersøkelsen. Tiltakene igangsatt etter elevundersøkelsen (se 

saksfremlegg i driftsstyret i februar) er gjennomført. Gjennom arbeidet har skolen 

identifisert følgende to hovedområder:  

A) Mange elever bruker ord som krenker andre, eksempelvis homo, bitch. Mange elever 

sier at de bare tuller, mens medelever opplever ordene som krenkende.  

B) Enkeltelever opplever at de ikke har et trygt og godt skolemiljø. Disse følges opp 

gjennom aktivitetsplaner ihht opplæringslovens kapittel 9A.  

- Avslutning av skoleåret 2017/ 2018 og oppstart av kommende skoleår:  

Stenbråtenlekene gjennomføres torsdag 14.06. kl 17-19.  

Skolegårdsdansen gjennomføres siste skoledag torsdag 21. juni.  

- Profilering av skolen: Vi utarbeider en folder med informasjon om skolens profil. Skolen 

har hatt mange regler. Revidering legges fram for driftsstyret i august eller september.  

   

Sak 41/18: Diverse informasjon fra medlemmene 

- FAU fikk avslag på sin søknad om midler fra Sparebankstiftelsen, men vil søke igjen 

kommende skoleår, eksempelvis om sandkasser.  

- Rektor bes lage forslag til møtetidspunkt for driftsstyret kommende skoleår. Møtene bør 

legges til siste halvdel av måneden for hensiktsmessig budsjettoppfølging.  

 

Sak 42/18: Eventuelt 

  Ingen saker. 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle       Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

 


