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Tveita skole 

 

Referat - Driftsstyremøte 10. juni 2021 kl. 18.00.  

Sted: Personalrommet, Tveita skole  

 

Til  

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila  

Politiske representanter: Ragni Arnesen 

Ansattes representanter:, Katrine Winger Husebye, Christina Lauritzen 

Ass.rektor: Christer Sundby 

Administrativ leder: Anne Gudmundstuen 

Rektor: Siw Anita Johnsen 

Fraværende: Hege Paulsen, Arif Muhammad, Faiz Ahmed Faiz 

 

Sak 09/21: Godkjenning av referat 

• Referatet godkjent.  

Sak 10/21: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

• Sakliste godkjent.  

Sak 11/21: Godt nytt fra skolen, AKS, FAU og bydelen 

• Grunnet forsinkelser av ulike årsaker blir nybygget åpnet i august.  

• Det har blitt montert høyttaler ute i skolegården.  

• Elever ved 3. trinn på skolen har med i Mitt-Valg sin promoteringsvideo.  

• Foreldreundersøkelsen viser fremgang på alle områder. Det er en foreløpig svarprosent på 52 
%.  

• Skolen og AKS har alle ansatte på plass til kommende skoleår.  

• Skolen fikk tildelt 30 000,- i forbindelse med 17. mai. 

• FAU informerer om at 17. mai arrangementet ble vellykket. Videre at det er aktivitet i FAU til 
tross for restriksjoner.  

 

 

 

 



 

Sak 12/21: Tertialrapport pr april 2021, skole og AKS  

Orientering fra rektor og administrativ leder  

• Det har vært en del vikarutgifter, men disse vil skolen få refusjon for.  

• Det vil bli lavere lønnsutgifter til høsten.  

• Aktivitetsnivået vil bli opprettholdt. 

• Skolen har spart midler på nybygget i form av at en del utstyr blir dekket. 

• Det kan forekomme justering, men prognoser viser et positivt utfall for skolen.  

• Skolen er flinke til å aktivt søke midler.  

•  Tertialrapporten for AKS viser at AKS går i pluss, med cirka 300 000,- og skolen med cirka 400 
000,- 

Sak 13/21:  Åpningstider AKS 

• Det har blitt fremmet forslag om å gjøre om stengetiden på Aktivitetsskolen fra 17.00 til. 16.30. 
Dette som følge av at AKS selv må dekke den siste halve timen. 

• FAU ønsker å beholde dagens ordning med stengetid klokken 17.00. Dette som følge av at 
situasjonen under korona har endret praksisen for enn del foresatte med hjemmekontor. 

• Skolen vil imøtekomme behovet.  

Sak 14/21: Eventuelt   

• Driftsstyreopplæring: Det er ikke behov for DS-opplæring. 

• Strategisk plan: Rektor orientert Driftsstyret om verbalteksten (oppsummeringen av strategisk 
plan). Verbalteksten ligger på skolens hjemmeside under Driftsstyret. 

  

  

 

 

Vel møtt! 

Siw Anita Johnsen, rektor 

Tveita skole 


