
 
 Kirsten Rogg       - politisk oppnevnt, SV  

 Hans Aanesen       - politisk oppnevnt, Fr.p  

 Anne Ulven              - ansatterepresentant, vara  

 Arin Veland       - elevrepresentant   

 Nadia Tahir      - elevrepresentant  

 Siv Lande       - rektor   

Fraværende:  Pia Neegard      - ansatterepresentant  

 Sigurd Enge      - ansatterepresentant  

 
   

Sak 01/16     Konstituering av nytt Driftsstyre. Heidi Grette ble valgt til leder og Eirik Næss til 

nesteleder.   

  

Sak 02/16      Møtebok fra møtet 01.12.15 ble godkjent.  

  

Sak 03/16     Resultater: Rektor la fram resultater fra Elevundersøkelsen 2015. Det er ikke store 

endringer fra 2015. Indeksene viser at elevene trives godt.  Det er svært lite mobbing 

på skolen. Det er bekymringsfullt at de som opplever ubehagelige ting, oppgir at de 

ikke har fortalt det til noen voksne, og at det derfor ikke gjøres noe fra skolens side. 

Resultatene brytes ned på klassenivå og kontaktlærerne arbeider videre med 

resultatoppfølging i klassene. Resultatene skal følges opp i Elevrådet og 

Skolemiljøutvalget .  

  

Sak 04/16     Strategisk plan for 2016                                                                                                    

    Skolens forslag til strategisk plan ble lagt fram og gjennomgått. Rektor 

orienterte om risikoanalysen og tiltak som skolen setter i verk for å nå de strategiske 

målene. Vedtak: Rektors forslag til Strategisk plan ble vedtatt.  

  

Sak 05/16      Budsjett 2016  

Rektor la fram en oversikt over disponeringen av de tildelte midlene og redegjorde 

for noen poster, bl.a. midler satt av til studiesenteret, elevPCer og studietur for 

ansatte. Rektors forslag til budsjett ble vedtatt.  

  

Sak 06/16     Skoletur i 10. klasse  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner at det arrangeres skoletur til Berlin/Polen som et 

samarbeidsprosjekt mellom skolen og foresatte. Forutsetningen er at det skjer på 

foresattes initiativ, at gratisprinsippet blir ivaretatt og at retningslinjene for skoletur 

blir fulgt.   

Lærerdeltakelse skal være frivillig, og godtgjøres etter gjeldende avtaler.   

   

Godt nytt fra elevene  
• Elevene i 10 D var med rektor på utdeling av Gunnar Sønstebys minnepris til Deeyah 

Kahn.  
• Elevene i sal og scenegruppa, musikk har holdt konsert for foresatte og elever. Det var en 

fantastisk konsert med svært høyt nivå.  

  

    
  Oslo kommune   
  Utdanningsetaten   

  Morellbakken skole   

    
  

                      Møtebok Driftsstyret   19 . 0 1 . 201 6   

Til stede:    Heidi Grette       -   foreldrerepresentant, leder   

Eirik Næss       -   foreldrerepresentant   

Stefan Lauridsen     -   politisk oppnevnt, H    

  

        
Utdanningsetaten   Besøksadresse:     Org.nr.: 998469635   
Morellbakken  skole   Morells vei 20       
  0487  OSLO       
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Heidi Grette            Siv Lande Driftsstyreleder  

         Sekretær/ rektor  

  

  

  


