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Sak 37/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 38/17: Godkjenning av referat fra 19.09.17 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet 

     

Sak 39/17: Strategisk plan 2017 – fast oppfølgingssak 

  Oppdatering skolens satsningsområder og tanker om strategi 2018. 

   

Rektor presenterte resultater fra Nasjonale Prøver 8. trinn. Skolen får oversendt resultatene fra 

Lofsrud skole slik at vi kan se hvordan det har gått med våre tidligere 7. trinnselever. Mest 

interessant er det å se om det er fremgang fra NP på 5. trinn til NP på 8. trinn.  

 

Resultater 5. trinn 2014 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Lesing 31,5 % 43,8 % 24,7 % 

Regning 32,1 % 50 % 17,9 % 

Engelsk 14,5 % 64,4 % 21,1 % 

 

Resultater 8. trinn 2017 Nivå 1-2 Nivå 3 Nivå 4-5 

Lesing 28 % 40 % 32 % 

Regning 30 % 50 % 20 % 

Engelsk 15 % 53 % 32 % 

 

 

Egne resultater fra årets 5. trinn, er ikke klare, og vil derfor bli presentert i neste møte. 
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Skolens strategiske plan for 2017 ble analysert gjennom følgende spørsmål: 

 Hvilke tiltak er gjennomført/ikke gjennomført? 

 Hvilke tiltak har gitt ønsket effekt? 

 Inntraff det i løpet av året hendelser/risikoer som hindret måloppnåelse og som ikke ble 

avdekket i risikoanalysen? 

 Hvilke tiltak fra 2017 skal videreføres i 2018? 

 

Alle skolens 23 tiltak iverksatt. Det finnes 3 punkter som er påbegynt, men der prosessene er noe 

forsinket. De tiltakene som ble iverksatt har i stor grad blitt gjennomført etter planen og hatt 

effekt. Implementering av nye tiltak og nye planer, tar lengre tid enn forventet. 

 

Skolens hovedsatsningsområder videreføres også i 2018. Disse er: 1) skoleplattformen Oslo,  

2) implementering og oppfølging av ny leseplan 3) fortsatt arbeid for et trygt og godt skolemiljø. 

I tillegg gjennomfører AKS prosjektet kalt Lesing og regning i AKS. 

 

    

Sak 40/17: Budsjettoppfølging 2017– fast oppfølgingssak 

Månedsrapporten for AKS per september, viser et positivt avvik på rundt kr. 

60.000. AKS får tilført kr. 150.000 gjennom prosjektet Lesing og regning i AKS 

som skal brukes til læringsstøttende arbeid omkring dette. Stort sykefravær de siste 

ukene gir noe usikkerhet i budsjettet. 

Skolens månedsrapport for september viser et negativt avvik på -0,64 %, 

tilsvarende kr -278.985. Merforbruket skyldes i stor grad økte utgifter til 

skoleassistenter grunnet flere og flere elever med utfordringer. Skolens refusjon av 

sykepenger har heller ikke vært så stor som budsjettert. Rektor er usikker på 

balansen ved årsslutt.  

 

Sak 41/17:  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. Telledato er 1. oktober. 

 

Tall fra GSI 2017 2016 2015 

Elevtall 512 517 513 

Særskilt norsk 21,8 % 23,79 % 22,4 % 

Spesialundervisning 10,16 % 9 % 9% 

Skoleassistenter 24 18 19 

 

   

I løpet av skoleåret gir vi over 22.000 timer med undervisning. 

 

Elevene ved skolen er registrert med 45 ulike morsmål, inkludert norsk.  

De største språkgruppene i rekkefølge er da; norsk, urdu/punjabi, arabisk, 

vitnamesisk.  

 

Sak 42/17: Diverse annen informasjon fra rektor 

- Ny undervisningsinspektør er tilsatt; Ottar Olasson Haugbo vikarierer for vår 

faste inspektør som er i svangerskapspermisjon. Ottar har ansvaret for 1-4. trinn 

og AKS. 
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- Oslosykkelprosjekt – søknad om støtte til sykkelparkering; Oslo kommune har 

som mål å øke sykkelandelen i byen, i tråd med Oslos sykkelstrategi som ble 

vedtatt i 2015. I den forbindelse har skolene mulighet til å søke støtte til innkjøp 

og etablering av sykkelparkering. Søknaden skal gå via eiendomsansvarlig i 

Undervisningsbygg, deretter gjennom teknisk forvalter og til slutt søkes det 

midler fra Sykkelprosjektet. Undervisningsbygg vil ha ansvaret for drift, 

vedlikehold og reparasjon. Driftsstyret støtter rektors søknad om å utvide 

skolens to eksisterende sykkelparkeringer både i nord og i sør.  

- Endring i parkering av sparkesykler; fra 1. november skal alle sparkesykler 

parkeres ute i sykkelstativene. Elvene må sørget for å ha med seg egnet lås. 

Skolen er ikke ansvarlig for tap og skader på sparkesykler. 

   

Sak 43/17: Diverse informasjon fra medlemmene 

Det etterlyses møter i Skolemiljøutvalget. Rektor følger opp dette med rette 

vedkommende. 

 

Sak 44/16: Eventuelt 

 Vårens møtedatoer avtales i neste møte. 

 Vi gjennomgikk medlemmenes oppnevningsperioder. Et av 

hovedmedlemmene har oppnevningstid ut 2017. Rektor gir beskjed om 

dette. Flere av varamedlemmene har også oppnevningstid ut 2017, og vil bli 

kontaktet ang. dette (dvs. representanter ansatte og foresatte). 
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Guttorm Hasle      Nina Merete Norli Ringnes 
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Kopi til Assisterende rektor 

   


