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                      Møtebok Driftsstyret 10.12.2019 

Til stede:  Thorsteinn Skansbo  - foreldrerepresentant, leder 

Tone Dahle   - foreldrerepresentant, nestleder 

Armin Idrizi   - elevrepresentant 

Jens Gørvell Halvorsen  - elevrepresentant 

Kaisa Leskinen   - lærerrepresentant 

Sondre Valen- Sendstad         - lærerrepresentant 

Stefan Lauridsen  - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Anne Marit Heber Nærby  - politisk oppnevnt, AP, vara 

                   

 

Sak 26/19 Innkallingen ble godkjent 

 

Sak 27/19 Møtebok fra 05.11.2019 ble godkjent.  

  

Sak 28/19        Resultatoppfølging – nasjonale prøver Rektor viste en presentasjon av resultatene fra årets 

nasjonale prøver på 8. trinn og 9. trinn. Det som fremholdes som er interessant, er den gode 

utviklingen elevene har hatt fra 8. trinn til 9. trinn. Dette ble sammenliknet med 

gjennomsnittstallene for Oslo kommune, som viser at elevene som har gått på Morellbakken 

skole har hatt en vesentlig bedre utvikling enn gjennomsnittet i Oslo. Forskjellen er størst for 

lesing, men også bedre enn Oslogjennomsnittet i regning. Skolen er særlig fornøyd med at det 

ikke er noen elever på nivå 1 i hverken lesing eller regning.  

 

Sak 29/19 Strategisk plan 2019 – evaluering Rektor la fram resultatene for måloppnåelse for 

indikatorene som var lagt inn i strategisk plan for 2019. Det viste god måloppnåelse for 

eksamen i matematikk, nasjonale prøver i lesing og regning og opplevelse av mestring fra 

Elevundersøkelsen. Resultatene var gode og som forventet på de fleste indikatorene, men 

målene ble ikke nådd på skriftlig eksamen i norsk og i engelsk. Noe skyldes nok at målene var 

satt noe høyt, noe skyldes at en god del elever presterte under forventet fordi de hadde 

misforstått oppgaven. Elevene svarer i Elevundersøkelsen at de trives i stor grad, at de 

opplever støtte fra lærer og at det er lite mobbing, men på spørsmål om motivasjon, ble ikke 

målet nådd. Dette ønsker skolen og driftsstyret at det arbeides videre med.  

 

Sak 30/19 Økonomioppfølging Rektor gikk gjennom regnskapsrapport for oktober 2019 og 

månedsrapporten for perioden. 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. Driftsstyret tok redegjørelsen til orientering.  

 

Sak 31/19  Orienteringssaker 

 Godt nytt fra elevene: 

Elevene fortalte om forskjellige aktiviteter i regi av Elevrådet, som bidrar til et sterkt 

fellesskap, bl.a. kanonballturering og dansekonkurranse i auditoriet i storefri, og de 

planlegger elevarrangementer på nyåret.  

 

 

Thorsteinn Skansbo     Siv Lande   

Leder       Sekretær/ rektor 

 
Møteplan: 10.12.19, 20.01.20, 03.03.20, 02.06.2020  

 


