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Tveita skole 

 

Referat fra Driftsstyremøte 17.juni 2020 kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  

 

Tilstede 

Foreldrerepresentanter: Anita Harila, Marylin Grabo 

Politiske representanter: Arif Muhammad  

Ansattes representanter: Katrine Jørgensen, Nils Andre Kragholm  

Administrativ leder: Anne Gudmundstuen 

Assisterende rektor: Christer Sundby 

Rektor: Siw Anita Johnsen 

Forfall: Jan Alfred Sandven, Ragni Arnesen, Faiz Ahmed Faiz. 

 

Sak 17/20: Godkjenning av referat 

Referat er godkjent.  

Sak 18/20: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

Sakslisten er godkjent. 

Sak 19/20: Godt nytt fra skolen, AKS, FAU og bydelen 

 Skolen  
Skolen har håndtert covid-19 situasjonen godt. Lærerne har utvist stor omstillingsevne i denne 
perioden. Det har vært en fin tilbakeføring av elevene etter hjemmeskolen. Mange av skolens 
elever har måtte låne pc`er. Foresatte har vært godt fornøyd med dialogen og oppfølgning. 
Lærere gir uttrykk for at det var godt å komme tilbake på skolen. Etablering av skolekor. 
Skolemiljøutvalget har fokus på friminutts aktiviteter. Selv om 17. mai feiring ble avlyst har 
skolen gjennomføring en digital 17.mai-feiring og det har vært lokalt 17.mai tog i nærmiljøet med 
flaggborg og trommer. Skolen har også bistått med trommer til et eget 17.mai tog for 
barnehagene. Skolen har laget en velkomstvideo til de nye 1. trinnselevene. Formalisert 
samarbeid med Tveita Lions og Lions Bryn vil støtte skolen med nytt utendørs bordtennisbord, 
nytt basketballnett og det vil bli kjøpt inn lekekasser til hvert trinn. 
 

 AKS 
Tilbake til noenlunde det normale. AKS har ordinær åpningstid. AKS har utlyst nye stillinger. 
 

 FAU: Har fått gjennomført FAU-møte under korona-tiden. Mistet hovedinntekten i forbindelse 
med at 17.mai feiringen ble avlyst. FAU har mottatt gode tilbakemeldinger fra barnehage i 



forbindelse med tog for barnehagene. FAU ønsker å være faddere for nye foresatte i FAU. 
Sponset trinnene med snack til avslutning. 

-          Bydel: liten aktivitet under koronatiden. 

Sak 20/20: Tertialrapport pr april 2020 skole og AKS 

 Skole  

Det er stadig bevegelighet i elevmassen, og elever kan flytte underveis i sommerferien. 

Skolen har som mål å spare inn 400 000,- kr. Med Lions sitt bidrag i form av utstyr til elevene, så vil 
skolen spare inn noe midler. Det har vært noen ekstra utgifter i forbindelse med korona-tiden til vikarer, 
rengjøringsmidler etc. Det er opprettet en egen korona-post. Fremdeles uklart om skolen vil få refundert 
disse pengene. Under korona-tiden har skolen vært varsom med å bruke midler grunnet den 
økonomiske situasjonen skolen befinner seg i.  

 AKS 

Flere elever har gått fra heltid til deltidsplass på AKS. Det resulterer i at AKS mister inntekter, ettersom 
heltidsplasser gir AKS midler. Det er fremdeles litt usikkerhet omkring bemanning. Selv om 
budsjettposten mat har gått ned, har det vært en økning i vikar-posten.  

Sak 21/20: Eventuelt 

Ingen saker ble meldt 

   

Dato for neste møte kommer vi tilbake til etter sommerferien. 

 

 

Siw Anita Johnsen, rektor 

Tveita skole 


