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1. Saksliste godkjent 

     

 

2. Referat fra 28. februar godkjent 

 

3. Nytt fra skole, AKS, FAU og bydelen. 

 

 

- Ny avtale for IKT drift 

Oslo kommune har inngått avtale med Proservia om IKT-drift. Skolen er i ferd med å sette 

opp en avtale med disse. Skolen arbeider med en oppgraderingsplan for elev-pc og elev-brett.  

Det er behov for både utstyr og kompetanse. Flere av klassene er i ferd med å ta koding inn i 

undervisningen, i tråd med strategisk plan.  

 

- Stillingsplan og ansettelser for neste skoleår. 

Slik det ser ut nå, er det ikke behov for nyansettelser av pedagogisk personale neste år.  

 

- 17. mai 

Skolen er i ferd med forberedelser. Det er et morgenarrangement på Tveita skole, Tveita går 

som nr 39  i barnetoget. FAU har skolegårdsfest kl 15.00-17.00.  

 

- Nye tiltak i samarbeidet mellom skole og FAU 

Rektor og FAU-representanter fortalte om samarbeidet mellom skole og FAU, og fra KFU-

møtet som rektor og fore foreldre hadde  deltatt på. Sammen er det flere initiativ som ska ses 

på, og FAU ønsker et besøk på Hallagerbakken skole. Vi jobber for flere aktivteter for barna 

på Tveita, økt samarbeid og enda bedre foreldremøter.   

 

Tveita ønsker et nært samarbeid med Tveten går, som skal bli andelssgård. Ass. rektir og 

sosiallærer på skolen er i kontakt med gården.  

 



- Rektor viste til permisjonsreglementet i Osloskolen, og en gjennomgang av statistikken på 

Tveita skole. Tveita skole ligger noe over gjennomsnittet i omfang og det kan være et behov 

for en noe strengere praktisering av regelverket.  

 

 

-  Klasselister, nye rutiner   

I følge Datatilsynet er klasselister offentlig informasjon, og skolen skal se på nye rutiner for 

utlevering av disse. Iverksettes høsten 2019.  

 

Matsalen: 

FAU kjøpte i fjor servise til matsalen, skolen må kjøpe bestikk og oppvaskmaskin. Matsalen 

skal kunne brukes til trivselstiltak for klasser eter skoletid.    

 

4. Økonomi 

Rektor la frem månedsregnskap for mars.    

Skolen har et mindreforbruk som tilsvarer 14,9 %, rektor forklarer dette med at vi i en periode 

har hatt mindre utgifter til lønn. Vi har ansatt flere som ikke har begynt i stillingen sin ennå. 

AKS har et mindreforbruk på 1,94 %, og er i balanse.  

 

 

5. Møtedato for neste Driftsstyremøte blir onsdag 22. mai kl 18.00.  Det er behov for 

gjennomgang og godkjenning av tertialrapport.  

 

 

 

 

 

 
Cathrine Mortensen, rektor 
Tveita skole 


