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Referat – Driftsstyret  

Tilstede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila 

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad (via Teams), Faiz Ahmed Faiz 

Ansattes representanter: Nils Andre Kragholm 

Administrativ leder: Anne Gudmundstuen 

Rektor og referent: Siw Anita Johnsen 

Assisterende rektor: Christer Sundby 

Frafall: Christina Lund Lauritzen (ansatterepresentant) 

 

Sak 27/20            Godkjenning av referat  

Referat godkjent 

Sak 28/20            Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

Saksliste godkjent  

Sak 29/20 – Godt nytt fra skolen, AKS, FAU og bydelen  

 Skolen har lenge vært heldig og ikke hatt smitte. Smitten har kommet til skolen ved tre 

tilfeller, men smitten har ikke oppstått på skolen. God stemning på skolen blant elever 

og lærere.  

 AKS har hatt høstutstilling. Det har vært gjennomført et samarbeidsmøte mellom FAU 

og AKS. Elevene får servert grøt en gang i uken.  

 FAU har gjennomført to møter digitalt på Teams. Godt oppmøte. Som følge av covid-19 

har flere arrangementer blitt avlyst. Foresatte er fornøyd skolen håndtering av korona-

situasjon. Foresatte har et ønske om leirskolen skal være gratis. Positivt med Tveita på 

Instagram.  
 Bydel har ingen ting å komme med som berører skolen. 



Sak 30/20 – Nytt fra skolemiljøutvalget  

Oppstart av Skolemiljøutvalget i dag. Deltakere i Skolemiljøutvalget har akkurat gjennomført 

opplæring.  Skolen har opprettet et fritidstilbud for de eldste elevene på 5. -7. trinn. 

Fritidstilbudet er blitt tatt godt i møte av elevene. Rektor ga informasjon om hvordan skolens 

utemiljø vil bli, med leker og benker.   

Sak 31/20 – Evaluering av strategisk plan 2020  

Strategisk plan er ikke blitt evaluert i personalgruppen og MBU enda. Mange av tiltakene rundt 

skolemiljø er godt i gang. Fristen for innsending av strategisk plan 2021 er utsatt til 19. februar. 

Skolen er i gang med å revitalisere skolens leseopplæringsplan. Rektor informer kort om 

oppstart av Stenbråten-modellen. Det er ønskelig at forslag til strategisk plan 2021 sendes til 

FAU.  

 Nasjonale prøver 2020 

Elevene har prestert jevnt godt på de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. En stor 

andel av elevene på Tveita ligger på nivå 2, men på et positivt vippepunkt over til nivå 3. 

Mestringsnivå 3 er det høyeste nivået. Vi ser at elevene løfter seg fra overgangsprøver på 4. 

trinn i lesing, regning og engelsk. Fokuset på skolen er at hver enkelt elev skal utvikle seg 

faglig.  

 Elevundersøkelsen 2020 / Trivselsundersøkelsen 2020 

Elevundersøkelsen har kun blitt gjennomført på 6. og 7. trinn. 5. trinn ble utsatt grunnet 

karantene. Frist er 31. desember for gjennomføring. 

 Trivselsundersøkelsen 

Gjelder for 1. – 4. trinn. Elevene scoret høyt på trivsel på skolen, at lærere liker dem og at de 

trives i friminuttene. Skolen ser fremgang på mange av spørsmålene fra i fjor.  

Sak 32/20 – Nøkkeltall GSI  

I oktober rapporterer skolen inn en mengde data som omhandler skolen. Rektor informer om at 

det er to punkter som gir utslag i budsjettet. Det er økning i elevantallet og økning i andel elever 

med vedtak om særskilt språkopplæring.  

DS og FAU har svart på høringsutkast om ny fordelingsmodell. Blir høringsmodellen vedtatt vil 

det styrke økonomien til Tveita.   

Sak 33/20 – Økonomi skole og AKS  
 

 Aktivitetsskolen 

Det er kommet inn en del budsjettjusteringer. AKS går trolig i null. AKS har fått tilbakebetaling 

fra korona. 

 



 Skole 

Skolen har blitt trukket nesten en halv million etter Bystyresak 211/2020 revidert budsjett. 

Skolen har fått en del budsjettjusteringer, mer enn forventet. All sykdomsrefusjon er ikke 

kommet med. Skolen vil trolig ta med seg merforbruket inn i 2021, ca 1.5 mill. 

Sak 34/20 – Eventuelt 

 

Skolen har ett ønske om å kunne avsette midler til å kunne kjøpe en julegave til ansatte som har 

stått på i disse tider.  Ansatte har ikke fått sommerlunsj eller julebord.  

- Forslaget ble enstemmig vedtatt. DS mener at de ansatte fortjener dette.  

 

Neste DS er 4. februar 2021.  

Siste DS er 10. juni 

 

  

  

  

  


