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Møtebok fra driftsstyret 

 

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

Bente (H. fast), Sabrina (vara-ansatt), Merete Winger (vara-ansatt), Katrine 

Sølvberg (rektor), Trude Nordli (ass. Rektor). 

Møtegruppe:  Driftsstyret ved Nordtvet skole 

Møtested:  Nordtvet skole, møterom v/administrasjonen 

Møtetid:  22.11.2017 17.00-19.00 

Referent: Trude Nordli 

Telefon: 22 82 06 00  

 

 

 

Sak   31 – 17: Godkjenning av saksliste 

Innkalling til møte 22.11.2017 og møtebok fra siste møte referat godkjent.  

 

  

Sak 32-17: Nytt fra FAU 

Flere med i FAU-styret. Flott med 5 nye medlemmer. Blitt enig om arbeidsgrupper. Viktig å 

komme tidlig i gang. Godkjent vedtektene for FAU. Vil arrangere ski og skøyteinnsamling denne 

uken. FAU- arrangement med nettvett i samfunnsalen planlagt.  

 

 

Sak 33-17: Skolens økonomi pr oktober 2017  

Saksfremlegg ble gjennomgått med henvisning til UDE 100-rapport og månedsrapport. Styrer 

mot merforbruk på ca 500.000. Budsjettjusteringer i månedsrapportene ble forklart.   

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsrapport pr oktober til etterretning.  

 

  

Sak 34- 17: AKS økonomi pr oktober 2017 

Månedsrapport pr oktober ble gjennomgått og viser et merforbruk på -2,47%. Fått bekreftet at vi 

skal ha gratis kjernetid på AKS for 1.-3. Trinn neste skoleår. Har gått til innkjøp av mikroskopet 

som elevene skal bruke på AKS, og roboter som de skal bruke for å lære seg å kode av 

øremerkede midler.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsrapport pr oktober til etterretning.  

 

 

Sak 35- 17: Informasjon og status iPad 1:1 høsten 2017 og tanker om videre implementering 

 

Ikke hatt mange skader på iPad, og elevene tar godt vare på utstyret de har fått. Vil arrangere 

foreldrekurs kommende uke for foresatte. Avhengig av å få tilbakemelding fra foresatte dersom 

det er behov for ytterligere informasjon og kursing. Lærerne har fått god struktur på 

erfaringsdeling seg imellom på 1.- 4. Trinn. Har jevnlig kursing for lærerne for å få hjelp til å 

holde jevnt pedagogisk trykk, slik at alle lærerne føler hjelp og støtte i det daglige arbeidet. 
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Arbeidet med iPad 1:1 har endret bokstavinnlæring,- og 1. Trinn har allerede lært seg hele 

alfabetet. De har siden skolestart hatt bokstavinnlæring med 3 bokstaver i uken. Har gått til 

innkjøp av stavskriftbøker til 2.-4. Trinn for å ikke utelukke arbeid med funksjonell håndskrift. 

 

Driftsstyret ønsker info om arbeidet med iPad 1:1 på hvert møte fremover.  

 

  

Sak 36- 17: Nasjonal prøve:  
Skolen har hatt en svært god utviklings og er svært fornøyd resultatet på årets nasjonale prøver. 

Er over 50 skalapoeng i lesing, regning og engelsk. Skyldes systematisk arbeid fra lærerne med 

jevnlig oppfølging av ledelsen og områdedirektør.  

Skolen har feiret resultatet med elevene og skal feire med personalet. 

 

 

Sak 37- 17: Strategisk plan- evaluering av satsinger 2017 og mål og tiltak 2018  

Driftsstyret ble informert om status og plangruppens arbeid med strategisk plan.  

Hovedsatsninger for 2018 er:  

- videreutvikle systematisk arbeid med kurs og kartlegging av elever.  

- Arbeid med ord og begreper for å øke språkkompetansen til elevene.  

- Fokus på matematikk. Regn med meg på småskolen og modellmetoden på mellomtrinnet. 

- Skolen skal neste skoleår utvide bruken av iPad til 1.-5. trinn, noe som frigjør større andel 

av iPader til øvrige elever også.   

- Tett samarbeid med FAU  

- Elevmiljø. Jevnlig arbeid med DuÅ og proaktivt møte med elevene 

 

 

Sak 38- 17: Eventuelt og infosaker 

- Mer Læring: Informert om noe av arbeidet til de Utviklingslærene. Samarbeider godt med 

en av de største barnehagene- Flaen. Ønsker å få det til med Nordtvet barnehage som sier 

de kan få det til etter jul.  

- Kompetansehevingstur til London 12.-14. November sammen med ledere i skolegruppen 

D. Var på skolebesøk på Hillington internasjonale skole i London. De har kommet langt 

på mange områder i arbeidet sitt med iPad 1:1, og hadde flere gode rutiner som lett kan 

overføres til Nordtvet skole. De hadde laget reklamefilm om skolen, opprettet helpdesk 

sentralt på skolen, fikk se bruk av diverse apper, kodet en skole maskott/robot mm.  Så 

også at vi hadde bedre rutiner rundt bruk av iPad på flere områder.  Hadde foredrag en dag 

med Alan Boyle, som fortalte om endringer i utsatt område av London. 

- Datoer for arbeides- og besluttende møte i DS januar 2018 med budsjett 2018 og 

strategisk plan 2018-2021 10. Januar 17-19. Arbeidsmøte MBU 11. Januar 17. Januar 17-

19. Besluttende møte  

- Mobbing: Gjennomfører vennskapsuke denne uken. Elevundersøkelsen gjennomføres 

neste uke.  

- Elevrådet vil gi tilbakemelding til skolens Plangruppe på hvordan de opplever 

inspeksjonsrutinene ved skolen.  

- Sykefravær har gått ned, og er på 7,9% nå. Kvinnelige ansatte under 30 og de nærmere 60 

har større fravær enn øvrige.  
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______________________                                                        _____________________ 

Tale Pleym                        Katrine Sølvberg 

Leder               Sekretær 

 


