
 

 
 

 
Osloskolen 

 

 

Tveita skole 

 

Referat Driftsstyremøte 27. februar 2020 kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  

 

Tilstede: 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila 

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad, Faiz Ahmed Faiz  

Ansattes representanter: Christina L Lauritzen (vara), Nils Andre Kragholm  

Administrativ leder: Anne Gudmundstuen 

Rektor: Siw Anita Johnsen 

Ikke tilstede: Katrine Jørgensen 

 

Sak 09/20: Godkjenning av referat 

  Referat er godkjent 

Sak 10/20: Godkjenning av saksliste 

                          Sakslisten er godkjent 

Sak 11/20: Godt nytt fra skolen og AKS:  

 Årets første skolemiljøutvalg (SMU) er avholdt. Leder og nestleder i elevrådet kom med 
mange flotte innspill til hvordan elevene kan medvirke mer i undervisningen. De hadde 
også ulike forslag til aktiviteter for å øke tilbudet i friminuttene. Elevrådet arrangerer 
vårfest for de eldste elevene før påske.  

 Vårens foreldremøte hadde godt oppmøte. Foresatte opplevde å få god informasjon fra 
politiet i hva som rører seg i området rundt Tveita. 

 Toalettene på Aktivitetsskolen er utbedret, med nytt golvbelegg. 

Nytt fra FAU:  

Karneval er avholdt for 1.-4. trinn. Godt oppmøte og god stemning. Tema: Hawaii. 
Elevene fikk ansiktsmaling, slå pinata og spise pizzasnurrer.  

Oslo KFU inviterer til foreldrekonferanse 18.03. Alle i FAU, engasjerte foreldre, 
skoleledere er velkommen. Rektor deltar med representanter fra Tveita FAU. 

Nytt fra bydelen:  



Inget nytt. 

Sak 12/20: Årsregnskap og fullstendighetserklæring  

  Årsregnskapet ble gjennomgått for skole og AKS 

Vedtak: Årsregnskap skole ble enstemmig vedtatt 

    Årsregnskap AKS ble enstemmig vedtatt 

    Fullstendighetserklæring skole og AKS ble enstemmig vedtatt 

Sak 13/20: Økonomi, skole og AKS 

  Kun januar-rapporter foreligger per dags dato. Punktet tas opp igjen i neste møte 

Sak 14/20: Informasjon om foreldreundersøkelsen 

Foresatte i Osloskolen inviteres til å delta. Formålet er at foresatte skal få si sin mening 
om sitt barns trivsel, læring og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Undersøkelsen 
gjennomføres fra 17.-31.mars 2020. En foresatt per barn vil få e-post og SMS med lenke 
til undersøkelsen. Det vil ta 7-10 minutter å svare på undersøkelsen. 

Sak 15/20: Driftstyreopplæring  

 
En gang i året skal det gjennomføres opplæring i driftsstyret, og rektor presenterte en 
gjennomgang som er laget av Utdanningsadministrasjonen. 

   

Sak 16/20 Eventuelt 

  Formelt valg av driftstyreleder og nestleder: 

  Vedtak: Jan Alfred Sandven ble enstemming valgt til leder 

   Anita Harila ble enstemmig valgt til nestleder 

  Driftstyrelisten oppdateres på skolens hjemmeside 

  Arbeid med beredskap: 

Skolen oppdaterer fortløpende sin lokale beredskapsplan. Ansatte er orientert om 
planens innhold og rutiner i sin helhet. Det avholdes både meldte og uanmedte 
brannøvelser i skole og AKS. Skolen innhenter kompetanse fra UDA til 
beredskapsgjennomgang for ansatte, både i skole og AKS, på planleggingsdagene i 
august. 

 

Neste møte er 7.mai kl 1800 

Siw Anita Johnsen, rektor 

Tveita skole 


