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Møtebok fra driftsstyret 

 

Tilstede: Tale Pleym (DS-leder), Allis Kydland (FAU-foresatt), Hoang H. Nguyen 

(foresatt), Håkon Selnes (ansatt), Katrine Sølvberg (rektor), Trude Nordli (ass. 

rektor). 

Fraværende:  

 

Møtegruppe: 

Ann Kristine Hjelle (Ap fast), Helene Wierli (ansatt), Bente irene Johannesen (H 

fast)  

Driftsstyret ved Nordtvet skole 

Møtested:  Nordtvet skole, møterom v/administrasjonen 

Møtetid: 22.09.2017 17.00-19.00 

Referent: Trude Nordli 

Telefon: 22 82 06 00  

 

 

 

Sak 25-17: Godkjenning av saksliste 

Møtebok fra 12.06.2017 og innkalling til møte 22.09.2017 ble godkjent.  

  

 

Sak 26- 17: Nytt fra FAU 

Ingen meldte saker.  

Vært møte mellom rektor, ansatte og FAU om lavo. Rektor har søkt Bymiljøetaten om bruksendring og 

tynning av skog for å bygge gapahuker på tildelt plass.  

Stormøte tirsdag uke 39 for alle klassekontakter.  

Jobber for å få til en nettvettkveld i samarbeid med skolen.  

 

 

Sak 27- 17: Skolens økonomi pr.mai 2017 

Driftsrapport (100) økonomi pr. august 2017, skolen månedsrapport økonomi pr. August 

2017 og saksfremlegg med forklaring til de ulike postene ble gjennomgått. Økonomi avhenger av GSI 

tellingen og der skolen har 14 elever mindre enn forrige skoleår, som utgjør over 650.000.  

Den ene MerLæring stillingen er fordelt på 4 personer. Midlene til stillingene MerLæring er en 

kombinasjon av statlige og kommunale midler.  

  

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsrapport pr. august til etterretning.  

  

 

Sak 28- 17: AKS- økonomi pr. mai 2017 

Saksfremlegg med forklaring av de ulike postene i Driftsrapport (100) økonomi pr august 2017 ble 

gjennomgått.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsrapport pr. august til etterretning.  
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Sak 29- 17 Foreldreundersøkelsen våren 2017 

Informasjon ble gitt om resultater fra årets undersøkelse og tiltak for skoleåret 2017. Skolen har en 

omtrentlig lik profil som Oslo, og det er ingen områder som vi skiller oss ut på.  

 

 

Sak 30- 17: Kartlegging av erfaring med praktisering av driftsstyrereglementet 

Kartlegging og tilbakemelding til UDE ble gjennomgått og besvart i møtet.  

 

 

Sak 31 – 17: Eventuelt og infosaker 

• Status opplæring i Pad 1:1 skoleåret 2017. Oppsatt har fungert etter planen. Ser stor læringsglede, 

stor produksjon, økt progresjon i bokstavinnlæringen på 1. Trinn. Arbeidet med skolens verdier: 

samarbeid, inkludering og læringsglede en viktig del av oppstarten. Alle foresatte på 1.-4. Trinn 

møtt på foreldremøte for informasjon om satsningen.  

• SMU (skolemiljøutvalg) oppstart i oktober.  

• Info om kompetansehevingstur til London 12.-14.november for ledere i skolegruppe D sammen 

med Områdedirektør  

• Driftssyreopplæring på Haugenstua skole 24. Oktober 1730-1900 for DS-leder og rektor.   

 

       

        

  

 

 

 

 

 

______________________                                                        _____________________ 

Tale Pleym                        Katrine Sølvberg 

Leder               Sekretær 

 


