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Referat fra Driftsstyremøte 28. februar 2019  kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  
 
 

Til stede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila,  

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad,   

Ansattes representanter: Katrine Jørgensen, Nils Andre Kragholm  

Rektor: Cathrine Mortensen 

  

Meldt avbud: Marianne Helle 

 

1. Godkjenning av saksliste 

    Saksliste godkjent 

     

 

2. Godkjenning av referat fra 17.januar 2019 

    Referat godkjent. Det ble kommentert at den forekom noen endringer på den strategisk plan   

    som ble gjennomgått til godkjennelse og det saksdokumentet som var sendt ut i forkant.  

   Dette burde vært tydeliggjort.   

 

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

   - Rektor informerte kort om foreldreundersøkelsen. Den skal gjennomføres fra uke 10, det 

sendes ut felles informasjon fra skolen. Utdanningsetaten administrerer undersøkelsen, og den 

blir sendt ut til en foresatt per elev.  

   - 12. juni blir det internasjonal kveld, dette er en felles sommeravslutning med arrangement 

i skolegården 12. juni.  

  - Informasjon om sommerskolen i Oslo sendes ut denne uken, alle får en brosjyre. Det 

publiseres også informasjon på hjemmesiden.  

- Tveita skole har søkt Bymiljøetaten om flere sykkelstativ, og fått beskjed om at vi får. Disse 

blir satt opp ved grusbanen.  Det ble avklart at elever kan sykle til skolen så lenge foreldrene 

vurderer det som forsvarlig, og at sykkelopplæringen foregår på 5. trinn.  

 

AKS har gjennomført samarbeidsforum, hvor foreldre særlig tok opp to forhold. Det ene er at 

informasjon om og påmelding til ferier og aktiviteter fungerer godt. Det andre er at de ansatte 

må møte foresatte og barn på en vennlig oh imøtekommende måte.  

 

FAU-leder melder om en interesse for å ta opp fleksibilitet knyttet til hvilke dager elever med 

halvdagsplass kan være i AKS i skolens ferier.  

 



FAU fortalte om et vellykket karneval for 1.-4. trinn. Det var foretatt noen justeringer fra året 

før som førte til enda bedre gjennomføring.  

 

4. Årsregnskap og fullstendighetserklæring 

 

  Rektor la frem årsregnskap for skole og AKS, og forslag til disponering av mindreforbruk.  

  Disse ble godkjent av Driftsstyret. Rektor la frem fullstendighetserklæring for 2019, denne 

ble også godkjent.  

 

 

  

 

Neste møte er 11. april, klokken 18.00 

 
 
 
Cathrine Mortensen, rektor 
Tveita skole 


