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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 82 06 00  
Nordtvet skole Kalbakkveien 9   

 0953 OSLO   

  nordtvet@ude.oslo.kommune.no  
  www.nordtvet.gs.oslo.no  

 

Møtebok fra driftsstyret 

 

Tilstede: Tale Pleym (DS-leder), Hoang H. Nguyen (foresatt), Jacob Sris (Ap vara), Ida 

Tidemann (FAU-foresatt), Lise Flugin Gran (H vara), Håkon Selnes (ansatt), 

Helene Wierli (ansatt), Katrine Sølvberg (rektor), Trude Nordli (ass. Rektor). 

Møtegruppe:  Driftsstyret ved Nordtvet skole 

Møtested:  Nordtvet skole, møterom v/administrasjonen 

Møtetid:  03.03.2017 17.00-19.00 

Referent: Trude Nordli 

Telefon: 22 82 06 00  

 

 

 

Sak   11 – 17: Godkjenning av saksliste 

Innkalling til møte 03.03.2017 og møtebok fra referat 18.01.2017 ble godkjent. Vårens siste møte 

er 12.06.2017.  

   

Sak   12– 17:  Nytt fra FAU 

Jobber med 17. mai. FAU har søkt midler til å kjøpe ny lavo ved Vesletjern. Ingen øvrige meldte 

saker.   

 

Sak   13 – 17: Skolens økonomi pr.januar 2017 

Saksfremlegg ble gjennomgått. Driftsrapport (100) økonomi pr. januar 2017 ble gjennomgått. 

Skolen månedsrapport økonomi pr. januar 2017 og saksfremlegg (vedlagt) 

Forslag til tiltak i forbindelse med merforbruk i budsjettåret 2016 ble gjennomgått.  

Dersom ønskelig kan månedsrapport sendes til Driftsstyrets medlemmer ved månedsskifte.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsrapport pr januar til etterretning. 

 

Sak   14 – 17: Fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport for 2016 

Fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport for 2016 ble gjennomgått.  

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner årsregnskapsrapport for 2016, budsjettjustering av 

mindreforbruk for 2016 og Fullstendighetserklæringen for 2016.  

              

Sak   15 – 17: AKS - økonomi pr. januar 2017 

Driftsrapport (100) økonomi pr. januar 2017 og AKS mnd.rapport januar 2017 ble gjennomgått. 

Årsregnskapsrapport for 2016 ble gjennomgått.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsrapport pr januar til etterretning og godkjenner 

årsregnskapsrapport for 2016 

             

Sak   16 – 17: Skole- og kommunebidragsindikator 2016 

Rapport fra Statistisk sentralbyrå om skolenes bidrag til elevenes læring ble gjennomgått.  

          

Sak   17 – 17: Elevundersøkelsen vinter 2016-2017 
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Gjennomgang og info om elevundersøkelsen om skolens arbeid med analyse og tiltak i personalet 

og med elevene i forhold til denne.  

  

Sak  18 – 17: Eventuelt og infosaker 

- Status helsesøstersituasjonen Nordtvet skole. Lokalene til helsesøster i kjelleren er utbedret i 

fht lyd, og Bydelen, Undervisningsbygg og skolen skal ha en ferdigbefaring av lokaler.  

- Info om ressursfordelingsmodell i grunnskolen.  

- Brev fra UDE om Driftsstyreopplæring.  

- Skolen vil starte opp med Ipad 1:1 på 1.-4. trinn fra skoleåret 2017/2018. I dag er det sendt ut 

tilbudsinnbydelse til flere i bruk av Ipad 1:1. Skolen har inngått avtale med Utdanningsetaten 

på innkjøp av Ipad over en 4 årsperiode. Hele skolen vil få installert trådløst nettverk før 

oppstart av neste skoleår. Skolen har også søkt om OU midler for opplæring av personalet til 

bruk av Ipad 1:1.  

- Skolen har leksetid på AKS en gang i uken for hvert trinn i 45 minutter. Skolen har leksehjelp 

på 4.-7. trinn med lærere.  

- Neste møte 15. mai. 

   

 

 

       

        

  

 

 

 

 

 

______________________                                                        _____________________ 

Tale Pleym                        Katrine Sølvberg 

Leder               Sekretær 

 


