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Referat fra Driftsstyremøte 17. januar 2019  kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  
 
 

Til stede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Levent Güclü (vara),  

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Marianne Helle, Arif Muhammad,   

Ansattes representanter: Katrine Jørgensen, Nils Andre Kragholm  

Rektor: Cathrine Mortensen 

 

 

1. Godkjenning av saksliste 

   Sakslisten godkjent, en sak under eventuelt. 

     

 

2. Godkjenning av referat fra 6. desember 

   Referat godkjent 

 

3. Nytt fra skole, AKS, FAU og bydelen 

 

   - Elevundersøkelsen 

    Rektor gjennomgikk resultater fra elevundersøkelsen, viste tall for skolen fra høst 2017 og   

    2018. Fin utvikling det siste året, mobbetallene vesentlig ned. Det er likevel behov for tiltak   

     på noen trinn og knyttet til enkeltelever som ikke har det bra. Klassene svarer ulikt og  

    læreren bruker resultatene for sin klasse videre. Trivselsundersøkelser utfyller 

informasjonen fra elevundersøkelsen, som er anonym.  

  

  - Fremdrift utvidelse av skolebygget 

    Intet nytt her, etter budsjettbehandlingen i desember skal prosjektet konsekvensutredes.   

    Dette tar omtrent tre måneder.      

 

- AKS 

  Arbeidsgruppen i AKS er i gang. Den er en viktig arena for samarbeid. Foreldrene ønsker en 

imøtekommende stab og ønsker å vite når det er nyansettelser. Forslag om at bilder eller 

presentasjon av nyansatte er tilgjengelig. Viktig at ikke ansatte bruker mobil privat.  

 

- FAU 

 Fau viste til FAU-møtet hvor temaene mobbing og voksentetthet ble redegjort for av rektor.  

FAU arrangerer karneval 14. februar for elevene på 1.-4. trinn.  

 

 



4. Økonomi 

    Rektor legger frem de seneste månedsrapporter for skole og AKS. 

  Årsregnskapet var ikke avsluttet på møtet, skolen styrer mot balanse, AKS mot 

mindreforbruk. Det er økonomisk rom for nyansettelser.  

       

Det ble videre diskutert hvordan det står til med fritidstilbudet for barna på Tveita.  

Skolekorps ble etterlyst, og andre tilbud knyttet til musikk. Det ble ellers foreslått å gjøre 

kjent tilbudet i Jerikobakken og i Liabakken, som er i vårt nærmiljø.  

 

 

5. Skolens strategiske plan 

 Skolens strategiske plan ble vedtatt, noen justeringer ble foretatt i møtet. Koding ble mer 

forpliktende enn i skolens forslag. Oppsummering av planen legges ved referatet.  

 

 

6. Budsjett for skole og AKS. 

    Rektors budsjettforslag for skole og AKS ble vedtatt. 

 

Eventuelt 

  

SMU-møtet som skulle vært avholdt i dag ble utsatt. Slike utsettelser er uheldig og må varsles 

i god tid til medlemmene.  

 
 
 
Cathrine Mortensen, rektor 
Tveita skole 


