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                   Møtebok Driftsstyret 05.09.2017                                                                                        

Til stede:  Heidi Grette   - foreldrerepresentant, leder 

Magnus Vik Lagerberg  - foreldrerepresentant, nestleder 

Stefan Lauridsen  - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Hans Aanesen     - politisk oppnevnt, Fr.p 

Sondre Valen-Sendstad  - lærerrepresentant 

Anders Aasen   - lærerrepresentant 

Fraværende: Eira Nygård Norang  - elevrepresentant 

 

 

Sak 14/17 Innkallingen ble godkjent 

 

Sak 15/17 Møtebok fra møtet 07.03.2017 ble godkjent. 

 

Sak 16/17        Resultatoppfølging:  

Karakter 

Rektor la fram karakteroversikt for 10. trinn våren 2016. Snittkarakteren i de 3 skriftlige 

fagene var 4.1. Det betyr at målene som be satt i strategisk plan ble nådd. I matematikk 

var det bedre resultater til eksamen en snittet i standpunkt. Dette ble forklart med at 

eksamen var noe mindre krevende enn tidligere år, og at fellesprøven for Oslo som 

elevene hadde før standpunkt ble satt, var mer krevende. For norsk hovedmål var det 

svært godt samsvar mellom standpunkt og eksamensresultater. For engelsk var det mer 

varierende. To klasser hadde gode resultater og god sammenheng mellom standpunkt og 

eksamenskarakterene. For tre av klassene var det relativt stort avvik i negativ forstand. 

Dette er bekymringsfullt og skolen må se nærmere på standpunktvurderingen, slik at det 

blir bedre samsvar i fremtiden.  

Foreldreundersøkelsen 

Rektor viste rapporten som kom fra Utdanningsetaten. Det var svært lav svarprosent: ca 

53 %. Svarene viste god trivsel, lite mobbing og at skolen håndterer henvendelser om 

mobbing på en god måte. Allikevel svarer foresatte på Morellbakken litt mindre positivt 

på mange av spørsmålene enn gjennomsnittet i Oslo. Dette må skolen undersøke 

nærmere, og legge fram for FAU.  

 

Sak 17/17       Oreienteringssaker 

 Godt nytt fra elevene 

Elevrådet arrangerte en stor politisk debatt i Chateau Neuf 19.06. i samarbeid med 

Stefan Lauridsen, etter en ide i Skolemiljøutvalget. Det ble svært vellykket og ble 

positivt omtalt i Nordre Aker budstikke.  

 Økonomioppfølging 

Rektor la fram regnskapstall og månedsrapporten fra august. Den viser at prognosen 

for lønnsutgiftene er realistisk. Mht utgifter til drift har skolen anskaffet 135 nye elev- 

PCer, og gikk ca. 200.000 over budsjettert beløp. Innkjøp av planlagt ny fotballbinge 

settes derfor på vent til vi ser om det blir rom for det innværende budsjettår. 

Driftsstyret tar informasjonen til orientering.  

 

Heidi Grette      Siv Lande     

Leder       Sekretær/ rektor          

 

Møteplan: Tirsdag 05.12.17, 16.01.18, 06.03.18 og 07.06.18 


