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Referat – Driftsstyret  

Tilstede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila 

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad, Faiz Ahmed Faiz 

Ansattes representanter: Katrine Jørgensen, Nils Andre Kragholm 

Administrativ leder: Anne Gudmundstuen 

Rektor og referent: Siw Anita Johnsen 

Assisterende rektor: Christer Sundby 

 

Sak 22/20            Godkjenning av referat  

Referat godkjent 

Sak 23/20            Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

Saksliste godkjent 

Sak 24/20            Godt nytt  fra skolen, AKS, FAU og bydelen 

Skole  

Rektor informerer om at det har vært en fin oppstart. All aktivitet på skolen gjennomføres på 

gult nivå. Lions har overlevert friminuttsutstyr til klassene og et bordtennisbord. Det er mye 

flott som foregår på Tveita skole etter ferien med fokus på trivsel og trygghet.  

Skolen har blitt Mitt valg-skole. Fokus på sosial og emosjonell kompetanse, med progresjon fra 

1.- 7. trinn. 

Skolen er delaktig i prosjektet "Sosialagentene", i samarbeid med naboskolene og bydel Alna. 

Ramin er ansatt fra Barnevernet i 80% stilling. Han samarbeider med skolens miljølærer, om 

Mitt Valg på 5.-6.trinn.. Skolen har også fått til et etterskole-tilbud kalt "Kjeller`n". Den er åpen 

for 5-7. trinn. Mye morsomme aktiviteter og det blir servert et enkelt måltid. Tveita klubben 

bistår med voksne.  



Skolen har stort fokus på friminuttene, og tilbyr ulike aktiviteter. Vi ser en nedgang i konflikter 

mellom elever. Elevrådet er en aktiv part i dette arbeidet.  

Nybygget begynner å ta form. Skolen har vært i inventar-møte. Fremdeles uklart om hvordan 

uteplassen vil se ut.  

AKS 

Fire nye ansatte til skolestart. Engasjerte nytilsatte som har vært et positvt tilskudd. Understøtter 

skolens arbeid med sosial kompetanse.  

 FAU 

Hatt gjennomført et flott samarbeidsmøtet med skolens kontaktlærere. Nytt FAU-møte 

kommende uke, 17.09. 

  

Sak 25/20            Tertialrapport pr august 2020 skole og AKS  

  

Aktivitetsskolen 52442 

Foreldrebetalingene er lavere enn forventet. Det som følge av gratis kjernetid. Mye går til lønn. 

En del utgift til vikarer. 

 Fører egen post i forhold til covid-19. Det er ingen sikkerhet at beløp refunderes.  

 Budsjettjustering  

Det forventes refusjon vedrørende barn med spesielle behov. Beløpet er antatt.  

  

Skolen 

Skolen har innspart 600 000. Skolen er optimiske, tatt i betraktning av at Tveita er en liten 

skole. Rektor informerer om at hun søkte om midler til skolehage. 

  

Eventuelt 26/20  

Lions lurte om mulighetene for å låne bygget til å holde loppemarked.  

Tilbygget vil i følge planen stå klart til bruk i mars 2021, og rehabilitering av eksisterende bygg 

vil ha oppstart fortløpende etter at nybygg ferdigstilles. Rehabiliteringen vil pågå i 2-3 år.  


