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Tilstede: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

Eli Voksø, fast politisk representant 

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

Leif Jørgen Gjerde, leder FAU 

Mette Rasmussen, rektor 

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

 

Forfall: Siri Bøgh, fast politisk representant 

 Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Frode Beyer, foreldrerepresentant 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 26.november 2018 kl.17.30-19.30  

Referent: Anne Skovly 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 
 

 

 

30-2018 Godkjenning dagsorden og møtebok  

 

                          Ok! 

31-2018 Rektors status 

  - foreldreundersøkelsen. Kun 51, 3 % har svart. Omtrent som forrige skoleår. 

                          Svarene avviker lite fra i fjor. Vi ser også at snittskår sammenlignet med resten av Oslo er  

                          ganske sammenfallende. Skolen har et utviklingspotensialet i forhold til informasjon. Her  

                          skårer vi dårligere enn forventet. Skolen medgir at det alltid er grunn for forbedring. Det  

                          jobbes det med på alle hold (faglig, sosialt og samarbeidskultur). 

 

                          Skolen avsluttet nylig det tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap. I disse dager  

                          foretas evaluering for bruk inn mot neste tema: Folkehelse og livsmestring. 

 

                          Skolens prosjektgruppe har vært på studietur til Ringstabekk skole. De har lange   

                          tradisjoner på arbeid med tverrfaglighet og ulike metoder for å tilegne seg kunnskap. 

                          Inspirerende og nyttig!  

 

32-2018 Økonomirapport skole  

 

  Skolen har et positivt avvik. Vi var bekymret for økonomien dette skoleåret, men skolen  

                          har tatt noen grep for å endre dette. Skolen har i overkant av 30 færre elever og kuttet                    

              derfor to årsverk. Stipendmidler og refusjoner er høyere enn stipulert. 

                          Status pr. 1. november er et positivt avvik på kr. 1 221 697, -  
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                          DS tar skolens orientering til etterretning! 

 

33-2018 Økonomirapport Aktivitetsskole 

 

                          Aktivitetsskolen har et positivt avvik på kr. 24 068,-  De styrer mot et lite positivt  

                          avvik ved årsslutt. 

                           

                          AKS fikk et tilskudd på kr. 193 000,- til barn med særskilte behov. Dekker lønnsutgifter. 

 

                          DS tar AKS sin orientering til etterretning! 

 

34-2018  Strategisk planarbeid 

- Gjennomgang av aktivitetsplan knyttet til risikofaktorer. 

Skolen har endret noe på forrige års strategiske plan. Største endringen har vært å 

kutte i antall tiltak. Skolens MBU har i større grad enn tidligere engasjert seg. 

Tillitsvalgte ønsker å bidra inn for å få den strategiske planen til å bli et mer 

dynamisk og "levende" dokument. Øvrige lærere på skolen vil også få en grundigere 

orientering om skolens plan. Det er et ønske at tiltakene i planen skal gjenspeile seg i 

skolens praksis. 

 

DS ble orientert og kom med innspill! Planen skal godkjennes i begynnelsen av neste 

skoleår. 

 

35-2018 Informasjon fra FAU  

          

                          FAU har denne høsten hatt fokus på trafikk. Dette blant annet grunnet store veiprosjekter 

                          i bydelen. Arbeidsgruppene samarbeider tett med Oslo sporveier og Oset renseanlegg. 

 

                           "Vær synlig 2018" – en refleksaksjon initiert av FAU og Sporveien - startet i dag! 

                            17. mai komiteen er godt i gang med planlegging for 2019. 

                            SMU har hatt sitt første møte. 

                            Nye foresatte medlemmer i DS fra nyttår: Fredrik Markhus og Leif Jørgen Gjerde. 

 

   36-2018 Eventuelt 

                                          

Møter våre 2019: 14. januar, 25. februar og 13. mai 

 

 

 

Steinar Årdal       Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder Kjelsås skole                  Rektor 

Sign.         Sign. 

 

 


