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Møtebok 22. mai 2017 

 

 

Tilstede: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

Siri Bøgh, fast politisk representant 

Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

Frode Beyer, foreldrerepresentant 

Vendel Kristensen FAU 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

Mette Rasmussen, rektor 

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

 

Forfall: Eli Voksø, politisk representant 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 22.mai 2017 kl.17.30-19.30  

Referent: Anne Skovly 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 
 

 

14- 2017 Godkjenning dagsorden og møtebok      

  Ok.                                                      

                                  

15-2017 Rektors status 

  17. mai. En uforglemmelig dag, forhåpentligvis for alle involverte. 

  Det har vært mye engasjement på forhånd. Heldigvis gikk alt bra! 

  Barnefesten i Rådhuset var formidabel. Skolen gikk først i toget. 

  Lurt med tidlig informasjon om det praktiske rundt tog i sentrum. 

                           

I forbindelse med risikovurdering av strategisk plan vil vi gå igjennom status på 

følgende punkt: 

- Vi følger ikke opp svakt presterende elever systematisk 

- Vi greier ikke å drive forskningsbasert kollektiv kompetanseheving i personale 

 

Noen utfordringer i forhold til systematikk rundt de "svakeste" elevene. 

Vi skal bruke kartleggingsprøvene på en god måte.  

Vi kommer til bruke "Språkløyper" og Aski Raski på de laveste trinnene for de elevene 

som sliter. Vi vil også ha intensiv kurs. 

 

Jobbe forskningsbasert. Skolen har jobbet mye erfaringsbasert. Vi vet at skolen må endre 

seg til å tufte undervisningen vår på det som viser seg å ha effekt (forskningsbasert) på 

elevers læringsutbytte. Det tar tid å endre praksis. Nytt fokuskort fra neste uke. Fokus vil 

legges inn mot avslutning av timen. Dette skal stå: Jeg skal bevisstgjøre elevene på hva de 
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har lært! Elevene skal reflektere over egen læringsprosess. De skal få tid til å snakke om 

hvordan de har tilegnet seg ny kunnskap.  

 

Personalet har hatt fokus på  "lærende møter" og læreplanarbeid de siste månedene.  

 

AKS har fått/blir veiledet av avdelingsleder Svein Harald Nygård i forhold til skolens 

satsingsområde. Opplegget har vært tilpasset personalgruppen på AKS.  

 

 

16-2017 Informasjon fra FAU 

  God aktivitet i de ulike gruppene.  

 

Fikk informasjon om NP av avdelingsleder Sveinung Bjørkøy. Interessant! 

    

  Ønsket et klassemøte i etterkant av foreldremøtene. 

  Fornøyd med foredragsholderne. 

 

  Luselei prosjekt: Hjertesukk: "Går" likevel lus! 

 

Informasjon fra Salto arbeid i bydelen. Har noen utfordringer i Nordre Aker, men kanskje 

ikke de største i byen.  

 

  FAU ønsker at foresatte må bli bedre kjent.  

 

Etter jubileumsåret: Trykke opp bloggen til en bok? 

 

Skolen vil få tildelt kr. 120 000,- til buss til leirskole. 

 

Oppgradere uteområde til mellomtrinnet: Bordtennisbord, basketballkurv, tegning til 

asfaltmaling. Skolen vil få kr. 35 000,- 

 

Skolefoto -  FAU ønsker å komme med innspill. 

 

Samarbeid skole- hjem: Diskusjoner rundt bruk av lærebøker. 

 

 

 

 

17-2017 Økonomirapport Skole  

Har et mindreforbruk på kr. 1 197 335,-  Dette skyldes ekstra bevilginger, ubrukte midler 

på Ipad/elev pc og noe kommunale stipend til lærere (personlig). 

 

DS tar skolens orientering om økonomisk tilstand til etterretning! 

 

 

18-2017 Økonomirapport Aktivitetsskole 

  Foreløpig et lite merforbruk. 

 

  Begrensning på mulighet for halvdagsplasser? Ikke avklart fra Byrådet. 

Skolen/AKS avventer. 

 

Danseforestilling på AKS på fredag. Gode tilbakemeldinger! 

 

 DS tar AKS sin orientering om økonomisk tilstand til etterretning! 
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19-2017 Eventuelt  

   

 

Neste DS møte: 18. september 2017 kl. 17.30 

 

 

Steinar Årdal        Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder Kjelsås skole                  Rektor 

Sign.         Sign. 

 

        


