
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Tveita skole   -   Driftsstyret 
 

 

 

Referat fra Driftsstyremøte 22. mai  2019  kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  
 
 

Til stede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila,  

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad, John Søraa  

Ansattes representanter: Katrine Jørgensen, Christina Lauritzen 

Rektor: Cathrine Mortensen 

 

 

1. Godkjenning av saksliste 

 

Saksliste godkjent 

     

2. Godkjenning av referat fra 11. april 2019 

 

Referat godkjent. Det fremmes forslag om at referatet publiserers på hjemmesiden før 

Driftsstyret har godkjent dette i neste møte. Kommentarer til referatet bør da sendes 

umiddelbart til rektor ved utsendelse.  

 

 

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

- 17. maiarrangementene ble gjennomført av FAU på en god måte. Det møtte mange folk på 

arrangementet i skolegården.  

- FAU jobber med å få til et foredrag med politiets nettpatrulje. 

-Skolen har inngått avtale med Proservia om IKT driftsstøtte.  

- Skolen forbereder neste skoleår, og har førskoledag 29.5 kl 09.00-11.15. 

 - Det er ingen nyansatte lærere neste skoleår. To lærere slutter, to kommer tilbake fra 

permisjon. Foresatte og elever får vite om neste skoleårs lærer en uke ut i juni.  

-AKS stenger 13. og 14. august, på grunn av planleggingsdager som legges sammen med 

skolen. Dette er i tråd med ny rammeplan for AKS.  

 

-Skolen vil i enda større grad synliggjøre sitt standpunkt til aldersgrenser. I alle møter med 

foreldre vil vi si tydelig fra om at vi anbefaler alle å følge medietilsynets aldersgrenser for 

spill, sosiale medier og film.  Skolen ser mange uheldige situasjoner hvorbarn tar i bruk 

digitale verktøy de ikke er modne for.  

 

- Det ble diskutert hvor viktig det var å snakke om alt det positive ved skolen for å bedre 

omdømmet vårt. Vi skal sammen jobbe for å synliggjøre gode tiltak.  

FAU skal inviteres til innskrivingsdag i desember. 

 



-I foreldreundersøkelsen i vår ble svarprosenten 52. Resultater fra denne legges frem i første 

FAU-møte i høst.  

 

4. Sykkelparkering ved Tveita skole 

    Status er at Bymiljøetaten hadde befaring på skolens uteområde 11. mars. De ga muntlig 

tilbakemelding på at skolen skulle få sykkelstativ til 50-60 sykler.  

Skolen har nylig etterspurt fremdrift, men har ikke fått svar. Skolen sender ny påminnelse.   

 

5. Økonomi, tertialrapport 

Rektor la frem tertialrapporter for skole og AKS. AKS har et lite merforbruk på 0,2 %.  

Skolen har et mindreforbruk som tilsvarer 10,4 %. I prognosen utarbeidet for dette året 

balanseres dette i løpet av året,  med forventede lønnsutgifter og innkjøp av pc-er. 4.-7. trinn 

skal ha 1:1 dekning i klasserommene sine, med tilhørende pc-skap. 

 

6. Feriepåmelding i AKS 

FAU fremmet et ønske om større fleksibilitet når det gjelder hvilke feriedager barn med 

halvdagsplas kan være i AKS. Skolen forstår foreldrenes behov for flere (eller flyttbare) dager 

i AKS i skolens ferier.  

 

Skolen ser at det kan være en løsning å ha fulltid i august, for deretter å endre til 

halvdagsplass. Tilsvarende i juni. Å betale for enkeltdager krever mye administrasjon, særlig 

med tanke på at ingen av de med halvdagsplass neste år betaler noe i det hele tatt.  

 

Skolens svar er derfor at vi ikke åpner for å kjøpe enkeltdager. Foreldrenes ønske er imidlertid 

rimelig og aktuell for mange. Dersom Oslo kommune hadde hatt påmelding til enkeltdager i 

sin påmeldingsløsning, ville skolen sluppet administrasjon av dette og ser at det ville vært 

mye enklere å gjennomføre. Altså kan det være en sak for Utdanningsetaten, og Tveita skoles 

ledelse tar dette innspillet med videre.  

 

Tveita skoles Driftsstyre ble enige om at dette er en sak for politikken.  Dersom gratis 

kjernetid-ordningen hadde omfattet full tid i skolens ferier, hadde dette lettet hverdagen for 

mange familier. Vi anbefaler derfor politikerne å ta dette videre.  

 

 

Eventuelt: 

 

DS-representanter skriver ikke lenger timeliste for møtehonorar, referat signert av rektor er 

tilstrekkelig. Utbetales halvårlig, juli og desember. 

 
Cathrine Mortensen, rektor 
Tveita skole 


