
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Tveita skole   -   Driftsstyret 
 

 

Referat fra  Driftsstyremøte 5. desember 2019  kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  
 
 

Til stede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila,  

Politiske representanter: Arif Muhammad, John Sørå, Ragni Arnesen 

Ansattes representanter: Nils André Kragholm, Katrine Jørgensen 

Fra skoleledelsen: Maria Lihaug (fungerende rektor) 

 

 

1. Godkjenning av saksliste 

    Sakslisten godkjent 

     

2. Godkjenning av referat fra 24. oktober 

    Referat godkjent  

 

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

 

Teaterkvelden ble vellykket, med fornøyde elever og foresatte Skolen og FAU takket Cathrine 

for innsatsen med sang og blomster  

-Skolen har hatt innskriving av neste års skolestartere. Av de 42 skolestarterne var det 7 som 

ikke møtte opp. 

- Skolen skal gjennomføre de vanlige juletradisjonene med adventsamling, julegudstjeneste 

og juletregang. Det vil være et alternativt opplegg på skolen for de elevene som ikke vil være 

med i kirken.   

- Personalet og ledelsen har jobbet mye med strategisk plan og fagfornyelsen. Siw skolens nye 

rektor skal være med å utarbeide strategisk plan og neste års budsjett. 

- AKS har hatt høstutstilling der elevene har fått vist frem det de har laget 

-Siw har vært med på AKS møte for å hilse på alle ansatte der. 

 

 

-FAU planlegger et nettvettkurs med politiet der alle foresatte blir invitert. Det er holdt av to 

datoer i januar.  

-FAU er i god dialog med AKS 

-FAU har opprettet en bankkonto som nå er i drift. De kan opprette en konto til hvert trinn. 

 

Bydelen hadde ingen saker. Ragni Arnesen og Arif Muhammad fortsetter i Tveita skoles 

driftsstyre. John Sørå hadde sitt siste møte på Tveita. 

 

      

 

 

 



4. Økonomi, status for skole og AKS 

Rektor ga en kort status på skolens økonomi.  

Skolen og AKS har et merforbruk på lønnsutgifter. Denne høsten har vært preget av høyt 

fravær hos ansatte. 

 

 

Eventuelt 

 

FAU ønsker at skolen og AKS skal se på rutiner for god håndhygiene. 

  

 

 

 
Maria Lihaug, fungerende rektor 
Tveita skole 


