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Møtebok 14. mai 2018 

 

 

Tilstede: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

 Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Eli Voksø, fast politisk representant 

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

Leif Jørgen Gjerde, vara for leder av FAU 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

Mette Rasmussen, rektor 

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

 

Forfall: Frode Beyer, foreldrerepresentant 

Monica Tjelmeland, leder FAU 

Siri Bøgh, fast politisk representant 

 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 14.mai 2018 kl.17.30-19.30  

Referent: Anne Skovly 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 
 

 

16- 2018 Godkjenning dagsorden og møtebok                                                           

                           Dagsorden og møtebok er godkjent.      

17-2018 Rektors status 

  Rektor orienterte om status på strategisk plan. Ledelsen har laget et internt  

                          styringsdokument som gjøre det lettere for ledelsen og lærerne å følge elevenes utvikling 

                           og læring. 

                         VFL- vurdering for læring-MOOC en som er initiert fra Høgskolen på Lillehammer 

                          avsluttes nå til sommeren. Arbeidet med VFL videreføres og vil danne grunnlag for 

                          deltakelse i Utdanningsetatens satsing: Tenke mer-regne bedre som vi går i gang med i fra 

                          høsten. 

 

                          Kjelsås skole er praksisskole og har dette året hatt 11 praksislærere. Vi har søkt om å få 

                          delta i en pilotering- et samarbeid med Oslo Met - om praksisopplæringen.  

 

                          Kjelsås AKS skal delta på i et prosjekt om læringsstøttene aktiviteter på AKS. 

                               

  Fra 1. august har vi ansatt to nye i ledelsen (erstatter 2 avdelingsledere).   

              Petter Furvann og Anne Kari Vik. 

                          Kjelsås skole skal kun gå i 17-maitog på Kjelsås i år (ikke til sentrum). 

 

 

                         

18-2018 Informasjon fra FAU 
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                          17. mai komiteen arbeider godt og er i rute med planleggingen. (5. trinns foresatte) 

                         Skolemiljøgruppen har søkt og fått innvilget kr. 110 000,-  fra Sparebankstiftelsen. 

                         Pengene skal benyttes til opprustning av skolegården. 

                          

                         Trafikkgruppen jobber bra. Det er alltid saker ang. trafikksikkerhet, grunnet utbygging 

                          og oppgraderinger i vårt nærområde. 

 

                          FAU hadde skoleårets siste møte mandag 7. mai. Ved oppstart neste skoleår, ønskes det å 

                          invitere inn foredragsholder fra Rosa Kompetanse. De holdt et nyttig foredrag dette 

                          skoleåret. Det er også et ønske om at Mobbeombudet i Oslo deltar på et FAU møte. 

 

19-2018 Økonomirapport skole  

                          Det vises til månedsrapport 201803 og tidligere status ang. budsjettildeling av økonomiske     

                          midler. Skolen styrer nå mot et merforbruk, men har satt i gang noen tiltak for å minske  

                          merforbruket. Noen av tiltakene vil være gjellende fra høsten 2018. Skolen har blitt tildelt 

                          kr. 1 873 000,- i april. Merforbruket for april er dermed på kr. 555 000,-  

 

                          Skolen ønsker å implementere læringsbrett på 1.-4. trinn fra skolestart 2018, og har laget et 

                          forslag til finansieringsplan. DS godkjenner plan og ønske. Planen må også godkjennes av  

                          Utdanningsetaten via områdedirektør før den kan iverksettes. 

 

                          DS tar skolens orientering om økonomi til etterretning.                          

   

20-2018 Økonomirapport Aktivitetsskole 

 

                          Aktivitetsleder orienterte om AKS sin økonomi. Regner med å styre mot balanse ved  

                           årsslutt. Det vil bli færre barn på AKS Fra høsten. Bemanningen blir dermed også  

                           lavere. 

 

                          DS tar AKS orientering til etterretning. 

 

21-2018 Eventuelt  

                         - Invitasjon til å være med på felles krav om forsvarlige driftsmidler; 

                           brevet er forfattet av DS ved Disen skole. De ønsker å få skoler i Nordre Aker som i år har 

                           fått reduserte driftsmidler, til å være gå sammen om å skrive en bekymringsmelding 

                           til Utdanningsetaten.  

                           DS synes initiativet var positivt og leder tar kontakt med DS på Disen for videre  

                           oppfølging. 

 

Møtedatoer for høsten 2018: 

Mandag 17. september fra kl. 17.30-19.30 

Mandag 26. november fra kl. 17.30-19.30 

            
Med vennlig hilsen 

 

 

 

Steinar Årdal       Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder Kjelsås skole                  Rektor 

Sign.         Sign. 

 

 


