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Referat fra Driftsstyremøtet 9.03.2017 kl. 18.00  
 
 

Til  stede: Sven Erik Johansen,Stein Frost, John Søraa, Trine Chrillesen, Nils Andre 

Kragholm, Katrine Jørgensen, Cathrine Mortensen 

 

 

1. Godkjenning av saksliste 

    Sakslisten godkjent 

     

 

2. Godkjenning av referat fra 12.1.2017 

    Referat fra 12.1 godkjent 

 

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

     

    Rektor gjennomgår en presentasjon som er en DS-opplæring  

    Skolen orienterer om at det skal ansettes minimum to nye lærere på skolen, stillinger    

    utlyses. Rektor orienterer om midlertidig utvidelse av skolen. Det skal bygges en paviljong   

    med 4 klasserom, grupperom og møterom. Driftsstyreleder og FAU-leder innkalles til  

    byggemøtene.  

    Det er ansatt en helsesøster, hun skal være på Tveita skole 4 dager i uken.  

    Rektor informerer kort om sommerskolen, og om foreldreundersøkelsen. Sistnevnte ble  

    gjennomgått i FAU-møtet 2. mars. 

 

    Assisterende rektor har utarbeidet nye regler for bruk av halvdagsplass i AKS. Detaljer her   

    ble gjennomgått i møtet, og Driftsstyret gir full støtte til forslaget. Målet er å øke andelen   

    heldagsplasser i AKS.  

 

    FAU orienterer kort om karneval og vårfest for elevene. FAU har inngått et samarbeid med  

   Barnevakten.no, det blir foreldremøte for alle 24. april. På skolen skal Barnevakten.no har et  

   undervisningsopplegg for elevene på 4.-7. trinn dagen etter. Temaet her er nettvett.  

     

 

 

4. Årsregnskap og fullstendighetserklæring for 2017 

     Rektor gjennomgikk årsregnskap og fullstendighetserklæring. Ingen bemerkninger disse.      

 

 

 

 



5. Høringsuttalelse fra Tveita DS til ny fordelingsmodell. 

    Rektor oppsummerte hva som er siste utvikling når det gjelder punktene i høringsuttalelsen. 

Ragni Arnesen gjennom sine kontakter i Høyre fått medieoppmerksomhet omkring ordningen 

med egenandel ved brann. Dette skal også behandles politisk. 

 

6. Møteplan for resten av året 

 I følge møteplanen er det ett møte igjen dette semesteret. Det var satt opp til 27.4, dette 

flyttes til 4. mai. Dersom det er behov for møter etter dette, settes det opp nytt tidspunkt for 

dette.  

 

Vel møtt! 

 

 
 
 
Cathrine Mortensen, rektor 
Tveita skole 
 
 


