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Tilstede: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

 Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Eli Voksø, fast politisk representant 

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Frode Beyer, foreldrerepresentant 

Mette Rasmussen, rektor 

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

 

Forfall: Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

Siri Bøgh, fast politisk representant 

Monica Tjelmeland, leder FAU 

 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 17.september 2018 kl.17.30-19.30  

Referent: Anne Skovly 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 
 

 

 

22-2018            Godkjenning dagsorden og møtebok                                          

                          Ok! 

23-2018 Rektors status 

  -      En god start for alle 

                          Personalet hadde en effektiv planleggingsuke med fokus på "God oppstart" for alle elever. 

                          Blant annet ringte kontaktlærerne hjem til alle foresatte for å forsikre seg om at elevene    

                          hadde hatt en god sommer og evt. sjekket ut om det var skjedd noe som var viktig for  

                          skolen å vite (med tanke på tilrettelegging).   

                          Ang lærernorm. Rektor presiserte at det ikke var klassestørrelse, men antall lærere pr. elev   

                          på trinnene 1-4, 5-7,  som er utslagsgivende for normen (blir ofte misforstått).  

                          Alle ansatte har gjennomført E-læring (taushetsplikt). 

                          Utviklingssamtaler og foreldremøter gjennomføres før høstferien (uke 40).            

 

   

24-2018           Status strategisk planarbeid 

- Skolens satsingsområder – status 

AKS er med på prosjektet: Lesing og regning på AKS. Skolens ledelse og lærere på 1. og 

2. trinn er med i samarbeidet om læringsstøttene aktiviteter på AKS. 

Skolen har "løftet" opp og revitalisert Kjelsås skoles standarder. Presiseringene og 

fokusområdene samsvarer bedre med " det indre liv på skolen enn "Skole-Hjem" avtalen 

som er initiert fra Etaten. Den er mer overordnet. 

VFL prosjektet (Mooc'en) ble avsluttet før sommeren, men skolen viderefører og har fokus 

på områdene videre, blant annet gjennom matematikk satsingen Tenke mer- regne bedre! 
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Kjelsås skole er praksisskole. Vi har i år blitt Universitetsskole og vil bli benyttet som 

forskningsinstitusjon for studenter og lærere fra OsloMet. 

Skolen har to nye avdelingsledere denne høsten. Anne Kari Vik (1-2. trinn) og Petter 

Furvann (3.-5. trinn). 

Skolen har nå læringsbrett/Ipad til alle elever på 1.-4. trinn. Utrullering og opplæring 

begynner rett etter skolens høstferie. Skolen har inngått en 3 årlig nedbetalingsavtale.  

 

- Innsats inn mot ny overordnet av Læreplan (vedtatt sept.17) og fagfornyelsen som 

kommer i 2020. 

Skolen opplever at satsningsområdene samsvarer med Ny overordnet læreplan og at 

skolens satsninger beveger seg mot den nye fagfornyelsen (ny læreplan fra høsten 2020). 

I oktober skal hele skolen jobbe med det tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap.  

OsloMet vil bidra med foredragsholdere i forkant av temaukene. 

FAU vil bli utfordret i forhold til TV aksjonen Mindre Alene Sammen, som foregår i 

samme periode. 

 

25-2018 Informasjon fra FAU 

                          Utgår! 

 

26-2018 Økonomirapport skole  

                          Skolen har pr. 31. 08.2018 et mindreforbruk på kr. 849 942,- 

                          Skolen har tatt en del grep for å holde kostnadsnivået nede. Dette grunnet mindre tildeling   

                          dette skoleåret. Vi ser at det har gitt resultater, samtidig som skolen har fått tildelt en del  

                          midler i løpet av året. Pr. august var det noen utgifter som ikke var kontert. Dette vil ses på  

                          neste rapport. 

 

                         DS tar skolens orientering til etterretning! 

 

 

27-2018 Økonomirapport Aktivitetsskole 

                       AKS har et mindreforbruk på kr. 126 748,-  

                       I rapporten ligger det ikke inne lønnsutgifter til en del assistenter ansatt etter 1. august. 

                       Elevtallet har vært stabilt. Det er flere barn enn forventet fra 4. trinn. Elevantallet fra 1. trinn 

                       er litt høyere enn tidligere antatt. 

 

  

                       DS tar AKS sin orientering til etterretning! 

 

 

28-2018 Kjelsås Aktivitetsskole - ny forskrift 

                          Viser til vedlegg/saksdokument 282018 

                          Skolens praksis vedrørende hel -og deltidsplasser i AKS fortsetter som før frem til nyttår. 

                          DS leder kontakter nærliggende skoler og innhenter informasjon om deres tanker og evt.  

                          vedtak på dette området. Det kan bli et ekstraordinært DS møte, evt møte rektorer og DS  

                          ledere før neste møte i skolens DS. 

 

29-2018 Eventuelt  

 

 

Neste møte: Mandag 26. november 2018 

 

                             

 

Steinar Årdal       Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder Kjelsås skole     rektor 
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