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Møtebok 27.02.2017 

 

 

Tilstede: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

Siri Bøgh, fast politisk representant 

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

Vendel Kristensen, FAU 

Frode Beyer, foreldrerepresentant 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

Mette Rasmussen, rektor 

Forfall: Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Eli Voksø, fast politisk representant 

 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 27.februar 2017 kl.17.30-19.30  

Referent: Anne Skovly 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA  MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 
 

 

08- 2017 Godkjenning dagsorden og møtebok                                                           

                          Dagsorden og møtebok godkjent.  

    

09-2017 Rektors status 

DS vil holdes oppdatert på hvordan arbeidet med strategisk plan går. Vil være på agendaen 

på hvert DS møte. 

  Skolen deltar i en MOOC- Massiv Open Online Course,  

 http://www.hil.no/skolesider/skolevfl 

Rektor informerte om implementering og status på Kjelsås skole, bruk av fokus kort, og 

hvordan ledelsen observerer lærere og elever i undervisningssituasjonen.  

Målet er en felles vurderingspraksis på Kjelsås skole hvor elevene skal lære mest mulig når 

de er på skolen. Tema nå er "lærende møter".  

   

Jubileumsuken er vel gjennomført. Massivt inntog på "Åpen dag". Skolen opplevde den 

som meget vellykket. Alle elever og lærere var tilstede. 

     

10-2017 Informasjon fra FAU 

Et møte siden sist. Mette og Sveinung var på forrige møte og informerte om skolens 

undervisningspraksis. 

 

11-2017 Regnskap skole  

- Årsregnskap skole 2016 

Gjennomgang av saksdokument med skolens forslag til disponering av mindreforbruk for 

2016. 

http://www.hil.no/skolesider/skolevfl
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DS godkjenner skolens fordeling av mindreforbruket for 2016. 

 

- Fullstendighetserklæring. Gjennomgang av erklæringen. 

 

DS tar fullstendighetserklæring for skoleåret 2016 til etterretning. 

 

12-2017  Regnskap Aktivitetsskole 
- Årsregnskap Aktivitetsskole 2016. Lagt inn - kr. 15 000,- i årets budsjett. 

 

DS tar Aks sitt regnskap til etterretning. 

 

  - Fullstendighetserklæring. Gjennomgang av erklæringen. 

 

DS tar fullstendighetserklæring for skoleåret 2016 til etterretning. 

 

 

13-2017 Eventuelt  

   

Skolen vurderer å ha ordinær undervisning på valgdagen, og legge denne fridagen som en  

planleggingsdagen senere på høsten. Grunnen er ønske om bortreiseseminar for alle 

skolens ansatte. 

 

DS stiller seg bak forslaget og godkjenner flytte av planleggingsdagen om det blir 

nødvendig.  

 

 

 

Neste møte er 22. mai 2017 kl. 17.30. 

   

   

 

Steinar Årdal        Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder Kjelsås skole                  Rektor 

Sign.         Sign. 


