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Referat - Driftsstyremøte 30. september 2021 kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  

 

Til stede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Monique Nyberget Hiller 

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad 

Ansattes representanter: Hege Paulsen, Katrine Winger Huseby  

Konsulent: Jill Benjaminsen 

Ass.rektor: Christer Sundby 

Rektor: Siw Anita Johnsen 

 

Forfall: Faiz Ahmed Faiz 

 

Sak 15/21: Godkjenning av referat og saksliste 

Driftsstyret godkjente innkallingen og referat 

 

Sak 16/21: Omvisning i nytt bygg 

 

Sak 17/21: Godt nytt fra skolen, AKS, FAU og bydelen 

• Nytt fra skolen: Skolen har åpnet nytt bygg med spesialrom. Bygget og rommene er blitt svært godt 
mottatt av elever og lærere. Oppstarten av skoleåret på grønt nivå har vært fin og rolig. Tverrfaglig 
prosjekt etter høstferien. Stenbråten-metodikk har begynt for fullt for årets 1. trinn. Kjeller`n har 
åpnet etter at restriksjonen har sluppet opp. Massetesting har påbegynt som oppfordring, dette 
skjer på tirsdager og fredager. Generelt lite smitte på Tveita.  

• Nytt fra AKS: Allidrett på Furuset Forum begynner etter høstferien. Elevene får to varmmåltider i 
AKS-tiden.  

• Nytt fra AKS: Ny FAU-leder, Anette. Kodeklubben har startet. Ønske om at samarbeidet mellom FAU 
og AKS videreføres, i forkant av enkelte FAU-møter.  

• Nytt fra bydelen: Ikke noe nytt å melde fra om som omhandler skolene. 

 



Sak 18/21: Tertialrapport pr august 2021 skole og AKS 

Rektor gikk gjennom rapportene og redegjorde for status per. august 2021. Det vises til  

• rapport for 2. tertial AKS: Overskudd 750 000,-. Noe av overskuddet er tiltenkt å brukes på mat. 
Korona-refusjoner. Internfakturering. Justering i forhold lavere foreldrebetaling og endring fra hel- 
til deltidsplass.  

• rapport for 2. tertial skole: Overskudd har økt fra april 783 000 ,- kr. Mindre lønnskostnader. 
Redusert bemanning i administrasjonen. Miljølærerstillingen er ikke erstattet foreløpig. Tilskudd 
på læremidler. Korona-refusjon og tildeling. Internfakturering fra AKS på 100 000,- kr.  

Driftsstyret tok rektors redegjørelse til orientering. 

 

Sak 19/21: Eventuelt 

• Smartklokker og mobiler:  

Saksutredning: Saken er meldt fra 3. trinn gjennom FAU. Problemstillingen gjelder hvorfor 
smartklokker skal samles inn på lik linje med mobiltelefoner. Smartklokker skal sidestilles med 
analoge klokker. Smartklokker kan innstilles på skolemodus. Ønske om en mer forpliktende avtale 
og ordning med skolen. Forventningsavklaring. Særavtale.  

Ordensreglementet kan endres i driftsstyret. Skolen erfarer at smartklokker ikke er satt i 
skolemodus.  

Det vises til mulighet for særavtale i skolens ordensreglement. Ordensreglementet trenger ikke 
revidering.  

   

• Leirskolefinansiering: Saken blir tatt opp på neste driftsstyre møte. 

   

Neste møte er 28.10.2021 


