
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Tveita skole   -   Driftsstyret 
 

 

Referat fra Driftsstyremøte 18.september  2019  kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  
 
 

Til stede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila,  

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad, John Sørå 

Ansattes representanter: Nils Andre Kragholm 

Rektor: Cathrine Mortensen 

 

 

1. Godkjenning av saksliste 

   Sakslisten godkjent 

 

     

2. Godkjenning av referat fra 22.mai 

    Referat godkjent 

 

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

- Rektor orienterte om samarbeidet med Tveten gård.  

 - Det gjennomføres for første gang kommunal trivselsundersøkelse på 1.-4. trinn, elevene  

  svarer anonymt digitalt. Informasjon sendes alle foresatte.  

  - Skolen har inngått praksisavtale med NLA (norsk lærerakademi), studenter skal være i  

   praksis på Tveita skole. Dette skoleåret vil studentene være på 6. trinn, i perioder høst og  

   vår. Skolen vurderer dette som gunstig, både for rekruttering og utvikling av skolens  

   pedagogiske praksis  

 

   - Vi har noe nedgang i elevtallet i år, vi nærmer oss 230 elever. På 1. trinn er det kun 32  

   elever, fordelt på 2 klasser. Dette betyr en negativ budsjettjustering.  

 

- Driftsstyreleder orienterte om prosessen med å ansette ny rektor, og Driftstyrets rolle i dette. 

Prosessen er i gang, aktuelle kandidater er intervjuet. I tråd med fremlagte retningslinjer vil 

Driftsstyret innkalles til ekstra møte når innstillingen er ferdig utarbeidet.  

 

- Rektor orienterte kort om leksehjelpen skolen tilbyr. I år er ordningen utvidet, og uten 

påmelding.  

 

- AKS og skole hadde to planleggingdager sammen i august, hvor det både ble jobbet med 

interne planer og hvor eksterne kursholdere ga ansatte faglig påfyll.  

 

-FAU ønsker å involvere politiet, evt politiets nettpatrulje, på foreldremøter. FAU planlegger 

sammen med skolen.  

 



- Tveita FAU er verter for møte for KFU område C og D 24. september. FAUs rolle og arbeid 

på skolen skal her deles med de andre deltakerne.  

 

FAU ønsker å være synlige i foreldregruppe, og vil være med på innskriving / møte med 

skolestarterne i vinter.  

 

 

4. Møteplan for Driftsstyret dette skoleåret. 

    Fremlagt møteplan vedtatt, skolen legger møtene inn i digital kalender på hjemmesiden. 

 

5. Økonomi, rektor legger frem de siste månedsrapporter i skole og AKS. 

   Rektor gjennomgikk månedsrapport for august for skole og AKS.  

Skolen har et merforbruk som tilsvarer 2,10 %. Skolen forventer en budsjettjustering på grunn 

av statlig etterutdanning for lærere, og ser at mye av merforbruket vil bli dekket.  

På grunn av en nedgang i elevtallet vil det imidlertid kunne forventes en negativ 

budsjettjustering også. 

AKS har et mindreforbruk på 3,91 %.  

 

  

6. Foreldreundersøkelsen, resultater og hovedfunn fra undersøkelsen våren 2019. 

    Rektor gjennomgikk hovedfunn fra foreldreundersøkelsen, gjengitt i rapporten som var 

sendt ut.  

 

 

7. Utvidelse av Tveita skole, skole i drift under byggingen.  

   Rektor orienterte om status i utvidelsen av Tveita skole. Arbeidet er i gang, og skal 

ferdigstilles vinteren 2021.  Adkomst til skolen, parkering og bruk av uteområder er endret.  

Skolen legger om sine timeplaner slik at 1. og 2. trinn har skolegården for seg selv i storefri 

hver dag.  

 

  

Eventuelt: 

 Til neste møte:  

FAU ønsker en beskrivelse av hvordan AKS opplever begrensningen av foreldrebetalte 

aktiviteter.  

 

FAU ønsker at skole redegjør for det strategiske arbeidet (iht til mål i strategisk plan) i neste 

Driftsstyremøte.  

 

 

Neste møte er  torsdag 24. oktober klokken 18.00 

 
Cathrine Mortensen, rektor 
Tveita skole 


