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                      Møtebok Driftsstyret 05.11.2019 

Til stede:  Thorsteinn Skansbo  - foreldrerepresentant 

Tone Dahle   - foreldrerepresentant 

Armin Idrizi   - elevrepresentant 

Jens Gørvell Halvorsen  - elevrepresentant 

Kaisa Leskinen   - lærerrepresentant 

Sondre Valen- Sendstad         - lærerrepresentant 

Stefan Lauridsen  - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Hans Aanesen     - politisk oppnevnt, Fr.p 

                   

Sak 19/19 Innkallingen ble godkjent 

 

Sak 20/19 Møtebok fra 29.05.2019 ble godkjent. Lærerrepresentantene ønsket at det ble protokollført at 

de synes det var svært uheldig at Driftsstyret påla rektor å øke elevtallet i et møte som var blitt 

flyttet flere ganger, og hvor ingen av lærerrepresentantene hadde anledning til å møte.  

  

Sak 21/19        Konstituering og valg av leder og nestleder: Thorsteinn Skansbo ble valgt til leder, Tone 

Dahle ble valgt til nestleder.  

 

Sak 22/19 Driftsstyreopplæring er delegert til rektor, så hun gikk gjennom Driftsstyrets oppgaver og 

ansvar. Hun minnet om at Driftsstyremedlemmene er oppnevnt av byrådet, og at oppgaven er 

å ivareta byrådets pålegg og oppgaver.  

 

Sak 23/19 Økonomioppfølging Rektor gikk gjennom regnskapsrapport for september 2019 og 

månedsrapporten hun har laget i samarbeid med skolens økonomikonsulent. Den viser at 

prognosen er forsiktig optimistisk, fordi skolen har fått flere inntekter enn forventet, og fordi 

man har kjørt med mindre aktivitet i høst, slik Driftsstyret vedtok ved budsjettbehandlingen. 

 

Sak 24/19 Resultatoppfølging- Eksamen 2019 Rektor og Sondre Valen-Sendstad, som var 

matematikklærer og lagkoordinator på vårens 10. trinn la fram resultatene fra eksamen. De 

viste sammenlikning med de 2 foregående årene og sammenhengen mellom skriftlig eksamen 

og standpunktkarakterene. Resultatet i matematikk var overraskende godt, mens resultatet i 

engelsk og spesielt norsk hovedmål var skuffende svakt. Skolen mottok 10 klager på 

standpunkt, og fikk medhold i 6 av dem. 3 klagde på eksamen, og 1 fikk medhold.  

 

Sak 25/19  Orienteringssaker 

 Godt nytt fra elevene: Elevrepresentantene fortalte om hyggelig oppstart med nye 8. 

klassinger, dans i skolegården, og at de har fått et FIFA-spill av bydelen til 10. 

trinnselevene. 9. trinn fortalte om vellykket Hudøytur, og 10. trinn om overnatting ved 

Øyungen og reise til Berlin. Dette var svært lærerikt og bidrar til et godt og inkluderende 

fellesskap. De fortalte om oppstart av elevkantina og hyggelig markering av Halloween, 

samt internasjonal uke og Operasjon Dagsverk, hvor de aller fleste elevene deltok for å gi 

barn og unge i Kongo et alternativ til hardt og dårlig betalt arbeid i gruver gjennom skole 

og utdanning.  

 Møteplan: 10.12.19, 14.01.20, 03.03.20, 02.06.2020  

 

 

Thorsteinn Skansbo    Siv Lande   

Leder      Sekretær/ rektor 

 


