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Møtebok fra driftsstyret 

 

Tilstede: Tale Pleym (DS-leder), Hoang H. Nguyen (foresatt), Håkon Selnes (ansatt), 

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

Fraværende:  

Møtegruppe: 

Kristine Johanne Hjelle (Ap fast), Allis Kydland (FAU-foresatt)  

Driftsstyret ved Nordtvet skole 

Møtested:  Nordtvet skole, møterom v/administrasjonen 

Møtetid:  21.11.2016 17.00-19.00 

Referent: Trude Nordli 

Telefon: 22 82 06 00  

 

 

 

Sak  32 – 16 :  Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste 

 

Møtebok fra 27. september 2016 og saksliste til møtet 21.november ble godkjent. 

   

 

Sak 33 – 16  : Nytt fra FAU 

 

FAU informerte om saker fra forrige FAU-møte. FAU vil gå til innkjøp av bøker til skolens 

bibliotek. De kommer tilbake til dette.  

FAU ønsker å engasjere seg på ulike arenaer, f.eks. skolekorps, natteravn, spillekveld, 

sommeravslutning m.m. Kristin Svelle er korpsansvarlig og er den som kan kontaktes. Det 

oppfordres til å søke frivillighetsmidler fra bydelen til korpset.  

Kommentarer til bursdagsfeiringer: Oppfordrer alle til å være inkluderende ved 

bursdagsinvitasjoner. FAU utarbeider noe rundt dette. 

FAU opplever et godt samspill mellom skolen og FAU. Neste møte er 7. desember.  

 

 

Sak  34 – 16 : Skolens økonomi pr. oktober 2016 

 

Driftsrapport (100) økonomi pr. oktober 2016 (vedlagt) 

Skolens månedsrapport økonomi pr. oktober 2016 og saksfremlegg (vedlagt). Saksdokumentene 

ble gjennomgått. Skolen styrer mot et merforbruk innenfor -0,5 %. Merforbruk er knyttet til 

lønnsmidler.  

 

Vedtak: DS tar skolens regnskapsrapport pr oktober til etterretning. 

 

Aktivitetsskolen styrer mot et stort merforbruk ca. -10%, tilsvarende rundt 400.000. Ikke vært 

foretatt noen investeringer, og kostnadene er knyttet til lønnsmidler. Usikkerhet knyttet til 

hvordan gratis kjernetid slår ut da færre barn har fulltidsplass inneværende skoleår enn tidligere 

år.   

 

Vedtak: DS tar AKS regnskapsrapport pr oktober til etterretning.  
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Sak 35 – 16: Oktober tellingen GSI   
Kort info v/rektor. Skolen har fått tildelt ekstra midler pga økt med 10 elever fra forrige skoleår.  

 

Sak 36 – 16: Vurdering strategisk plan for inneværende år 

Strategisk kart v/rektor. For info se MinOsloskole.no 

Orientering om arbeidet med ny strategisk plan for 2017-2020, evaluering av nåværende 

plan, og satsinger/videreføringer for neste periode. Fokus vil være på lesing, regning og digitale 

ferdigheter som grunnleggende ferdigheter.  

 

Sak 37 – 16: Nasjonale prøver høst 2016    
Info om forarbeid, gjennomføring, resultater og tiltak videre.  

Gjennomgang av årets resultater på 5.trinn mm v/assisterende rektor. Resultatene viser en positiv 

utviklings av elevresultatene gjennom 7 år.  

          

Tanker og planer for satsingsområder og innsatser skoleåret 17-18 v/rektor 

 

          

Sak 38 – 16: Eventuelt og infosaker 

- Møtetider vår 2017 

- Kort om arbeidet m/medarbeiderundersøkelsen 10Faktor høst 2016 

- 11. januar 2017: Arbeidsmøte med budsjett og strategisk plan 

- 18. januar 2017: Vedta budsjett og strategisk plan. 

 

 

       

        

  

 

 

 

 

 

______________________                                                        _____________________ 

Tale Pleym                        Katrine Sølvberg 

Leder               Sekretær 

 


