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Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 
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Neste møte 06.12.16 

 

 

Sak 46/16: Velkommen ved rektor. 

  Presentasjon av nye medlemmer. 

Vi ønsker velkommen til ny foreldrerepresentant Rune Jordet. 

Vararepresentant for Frp døde dessverre i sommer. Ny vara blir Jan Fredrik 

Leibnitz.  

 

Sak 47/16: Driftsstyret velger ny leder. 

  Guttorm Hasle ble enstemmig valgt som ny leder. 

 

Sak 48/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 49/16: Godkjenning av referat fra 14.06.16 og notat fra 20.09.16. 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet. 

     

Sak 50/16: Strategisk plan 2016 – fast oppfølgingssak 

Rektor presenterte resultater fra nasjonale prøver på 8. trinn. Disse viser hvordan 

Stenbråten-elevene scorer på Lofsrud skole. Sammenlignende tall viser at elevene 

har løftet seg i alle fag fra NP 5.trinn høsten 2013. Sammenlignende tall for vår 

skole over de siste 6 årene, viser også positiv fremgang for Stenbråten skoles 

elever. 

 

Egne resultater fra årets 5. trinn, er ikke klare, og vil derfor bli presentert i neste 

møte. 

     

Sak 51/16: Budsjettoppfølging 2016– fast oppfølgingssak 

Månedsrapporten for september viser et positivt avvik på 4,58 % for AKS. 

Prognosen tilsier at dette vil øke frem til årsslutt. AKS vil derfor oppgradere utstyr 

og møbler, samt male vegger i basene. Budsjettet vil sannsynligvis gå i balanse ved 

årsslutt. 

En vikar er ansatt midlertidig. 
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Gratis kjernetid i AKS tilbys til alle førsteklassinger. Hos oss har vi 100 % 

oppslutning om ordningen. 

 

For skolen viser tallene for september et positivt avvik på 2,40 %. Dette skyldes i 

hovedsak uventede midler som har kommet inn, justering for elevtall og særskilt 

elevpris, samt refusjon fra statlig videreutdanning. Ellers noe periodiseringsavvik 

og noe høyere sykelønnsrefusjoner enn antatt. Skolen ønsker å investere i nye 

møbler til personalrommet. Disse har ikke blitt skiftet ut siden skolen var ny for 21 

år siden. Mindreforbruket tilsier også at det kan investeres i nye pulter og stoler til 

elevene. Sannsynligvis vil skolen ha et solid mindreforbruk ved årsslutt. 

 

Sak 52/16:  Fokusområder i Aktivitetsskolen – for økt kvalitet og deltakelse  

Som en ledd i oppfølgingen av brukerundersøkelsen fra våren 2016, skal alle skoler 

lage en plan for forbedring av noen områder i AKS. Den ferdige planen ble sendt til 

medlemmene i forkant av møtet og hovedpunktene ble gjennomgått i fellesskap. 

Vårt viktigste fokusområde vil være informasjon til foresatte. Det kom noen 

innspill fra medlemmene: 

- kan dere henge opp bilder av de ansatte på AKS ? 

- gjerne info om hva som har vært gjort foregående uke når ny ukeinfo sendes ut 

- ønsker deltakelse fra AKS-leder på alle foreldremøtene på 1-4. trinn 

   

Sak 53/16: Skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo 

Rektor orienterte om at alle osloskolene skal utarbeide en plan for oppfølging av 

Skoleplattformen som ble innført i fjor høst. Planen ble sendt medlemmene i 

forkant av møtet. Planen beskriver de ulike kanalvalgene som skolen gjør, den 

beskriver kompetansen som de ansatte på sikt må ha innenfor feltet og til slutt er 

det satt måltall for 2017 og for 2020. 

 

Sak 54/16: Tall fra GSI 

GSI er Norges offisielle oversikt over grunnskoleundervisningen i landet, og er den 

viktigste kilden til grunnskoledata i Norge. Rektor presenterte noen tall fra 

Stenbråten skole. 

 

Skolen har nå 517 elever, en økning på 4 fra i fjor. 

123 elever (23,79 %) har vedtak om særskilt norsk. 

47 elever (9%) har vedtak om spesialundervisning. 

I løpet av skoleåret gir vi 21.992 timer med undervisning. 

 

Elevene våre er registrert med 52 ulike morsmål, inkludert norsk. De største 

språkgruppene i rekkefølge er da; norsk, urdu/punjabi, arabisk, vietnamesisk og 

somalisk. 

 

Sak 55/16: Bruk av SMS ved varsling av fravær. 

Skolen har behov for nye regler i forhold til oppfølging av fravær. Følgende forslag 

ble vedtatt. 

 

Foresatte varsler fravær første dag via SMS. Dersom skolen ikke får  

melding om fravær, tar vi kontakt første fraværsdag. 
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Sak 56/16: Diverse annen informasjon fra rektor 

- nye skilt som regulerer parkeringen i "rundkjøringen" og innkjøring forbudt, var 

på plass til skolestart. FAU har vært en viktig bidragsyter for å få skiltene på 

plass både i forhold til innhold og økonomisk.   

 

Sak 57/16: Diverse informasjon fra medlemmene 

  Ingen informasjon 

 

Sak 58/16: Eventuelt 

- Neste møte i driftsstyret ønskes flyttet fra 13.12 til 06.12. Det passer for alle. 

Neste møte blir derfor 06.12. 

- AKS-leder ønsker at driftsstyret drøfter foreldrebetalte aktiviteter i AKS. Settes 

opp som egen sak i neste møte. Bør også drøftes i FAU. 

- Innspill angående forslag om kunstgressbane etterlyses. Søknaden er oversendt 

eiendomsforvalter hos Undervisningsbygg. Rektor etterspør saken.  

 

 

 

  
Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Nina Merete Norli Ringnes 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor  

Undervisningsinspektør 

   


