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                      Møtebok Driftsstyret 04.12.2018 

Til stede:  Magnus Vik Lagerberg - foreldrerepresentant, nestleder  

Thorsteinn Skansbo  - foreldrerepresentant, vara 

Stefan Lauridsen  - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Ragnar Fossheim  - elevrepresentant 

Sondre Valen-Sendstad  - lærerrepresentant 

Anders Aasen   - lærerrepresentant 

Fraværende: Ernst Rognstad  - foreldrerepresentant, leder 

 Hans Aanesen   - politisk oppnevnt, Fr.p 

 Ingeborg Lodgaard  - elevrepresentant  

 

 

Sak 24/18 Innkalling ble godkjent 

 

Sak 25/18 Møtebok fra forrige møte 23.10.2018 ble godkjent 

  

Sak 18/18 Personalseminar 

Rektor la fram rapport fra personalseminar til Stockholm i april 2018 med 

regnskap. Det ble brukt noe over budsjettert beløp. Det var satt av 350.000,-kr. i 

budsjettet, og regnskapet endte på 359.483,-kr. Driftsstyret tok gjennomgangen til 

orientering. 

 

Sak 26/18 Økonomioppfølging Rektor startet med å vedgå en feil på forrige 

månedsrapportering. Hun hadde lagt inn en inntekt på 1.924.000. Dette var feil. 

Det beløpet var kun en sum av samlede inntekter, penger som allerede var 

innarbeidet i prognosen. Det betyr at det i stedet for et mindreforbruk, viser 

prognosen for oktober et lite negativt resultat. Det brukes relativt mye mer på lønn 

enn budsjettert – nesten 2.000.000. Noe av forklaringen er at vi har 3 lærere i 

fødselspermisjon. Vikarene deres får også lønn. Dette balanseres med økt 

refusjon, men det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mye vi vil få inn i løpet av 

året. I tillegg har vi måttet ansette en assistent mer enn budsjettert pga behov i 

elevgruppa.  

 

Sak 27/18 Resultatoppfølging: Nasjonale prøver 2018 Rektor presenterte resultatene fra 

nasjonale prøver for 8. trinn i lesing, regning og engelsk. Dette viser hva elevene 

har lært på barnetrinnet. Deretter viste hun resultatene for årets 9. trinn i lesing og 

regning, som altså sier noe om skolens bidrag til elevenes læring. Rapportene 

viser god fremgang, særlig i regning. I lesing var også fremgangen god fra elevene 

gikk på 8. trinn, bortsett fra på nivå 1. Dette er nok elever som har 

spesialundervisning, men det er uansett noe skolen må se nærmere på.  

   

Sak 28/18 Strategisk plan 2018, evaluering Rektor la fram en oversikt over mål og 

resultater i strategisk plan for 2018. Den viste at målene er nådd på de aller fleste 

områdene. Eksamensresultatene var uvanlig gode. Det gjøres oppmerksom på at 

det kullet også hadde en uvanlig god framgang i lesing på nasjonale prøver fra 8. – 
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9. trinn, og at det kan være en sammenheng her. De var noe større elevfravær enn 

ønsket, noe som skyldes stort fravær for enkelte elever relatert til sykdom. Målene 

knyttet til et trygt læringsmiljø, mestring og motivasjon ble også nådd. Det skolen 

trenger å arbeide mer med, er å heve elever som er på de laveste nivåene i lesing 

spesielt.  

 

Sak 23/18 Årshjul for Driftsstyret 

Rektor la fram et forslag til årshjul for driftsstyret ved Morellbakken skole. Det 

ble tatt til orientering.  

 

Eventuelt Godt nytt fra elevene 

Ragnar fortalte om elevrådsseminaret de hadde på Grefsen skole 7. november. Her 

gikk de gjennom utvalgte områder i årets elevundersøkelse: trivsel, motivasjon, 

trygghet og vurdering for læring. Deretter arbeidet de i grupper med å se på tiltak 

elevene ønsker å arbeide med. Et forslag var å arrangere mobilfri dag 1 gang i uka 

fram til jul, for å få bedre samhold og fellesskap mellom elevene. Da arrangerer 

de samtidig mange forskjellige aktiviteter i storefri, slik at alle skal ha noe annet å 

gjøre enn å se/spille på mobilene sine. Et annet forslag er at de ønsker å medvirke 

mer i planlegging av undervisning og vurdering gjennom deltakelse i faggrupper.  

 
 

 

 

Ernst Rognstad/ Magnus Vik Lagerberg    Siv Lande 

  

Leder/   Nestleder      Sekretær/ rektor

           
 

 

 

 

Møteplan: 04.12,18, 15.01.19, 05.03.19 og 28.05.19 

 

 

 

 

  


