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Møtebok 18. september 2017 

 

 

Til: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

Siri Bøgh, fast politisk representant 

Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Eli Voksø, fast politisk representant 

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

Mette Rasmussen, rektor 

 

Fra: Frode Beyer, foreldrerepresentant 

Monica Tjelmeland, leder FAU 

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 18.september 2017 kl.17.30-19.30  

Saksbeh: Mette Rasmussen 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 

 

20-2017 Godkjenning dagsorden og møtebok  

                                  Dagsorden godkjent. 

          Møtebok godkjent.  

 

21-2017 Rektors status 

-      En god start for alle  

Vi har lagt stor vekt på det. Foresatte har fått tlf. fra alle lærerne. Skolen har hatt som 

mål å avviklet alle foreldremøter og utviklingssamtaler før høstferien. Målet er at alle 

skal ha fått informasjon, og en god skolestart med trygghet og tillit til skolens arbeid 

Dette må ses i sammenheng med nytt lovverk som skal sikre elevene et trygt og godt 

læringsmiljø. 

  -      Nytt lovverk §9a – skolens aktivitetsplikt 

         Gjennomgang av PP fra foreldremøtene, og hva det nye lovverket betyr for skolen.  

  -      Foreldreundersøkelsen 

Gode resultater og høy skår. Lav svarprosent på 52%.  

Undersøkelsen er blitt gjort kjent i Driftsstyret.  

   

22-2017 Status strategisk planarbeid 

- Skolens satsing på IKT i undervisningen 

Skolen jobber med en plan for bruk for økt bruk av læringsteknologi i undervisningen 

samt en milepælsplan for dette. Planen må ses i sammenheng med skolens satsning på 

VFL (Vurdering for læring). Målet med satsningen på økt bruk av læringsteknologi er 
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å gi elevene bedre tilpasset undervisning, bedre tilbakemelding både for eleven selv i 

forhold til læring og for læreren i forhold til å følge elevenes progresjon i fag.  

Ekstern krefter er trukket inn i arbeidet, og ansvaret for opplæringen i samarbeid med 

skolen vil være "Kreasjon". Ansatte starter opplæring i uke 42. 

- Vurdering For Læring 

Skolen fortsetter satsningen sammen med skolens ressursgruppe.  

    

23-2017 Informasjon fra FAU 

  Utgår.  

 

24-2017 Økonomirapport skole  

Har per dags dato et mindreforbruk. Brukt mindre penger enn planlagt på 100 år- 

jubileumstur. Ingen uforutsette inntekter eller utgifter.  

 

DS tar skolens orientering til etterretning. 

 

 

25-2017 Økonomirapport Aktivitetsskole 

  Ligger an til et lite mindreforbruk.  

 

DS tar skolens orientering til etterretning. 

    

 

26-2017 Halvdagsplasser – Kjelsås Aktivitetsskole  

Saken er tatt opp til ny behandling i DS. Høringsutkast fra Driftsstyre skal sendes FAU.  

Tilbake til DS for et endelig vedtak før mai 2018.  

 

27-2017 Eventuelt  

- Til orientering har Eli Voksø meldt seg som DS representant i Skolemiljøutvalget. 

  -      Møteplan for skoleåret 2017-2018: 

   27.11.17 

15.01.18  

26.02.18   

14.05.18 

      

 

 

 

 

 Med vennlig hilsen 

 

Steinar Årdal        Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder Kjelsås skole                  Rektor 

Sign.         Sign. 

 


