
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Tveita skole   -   Driftsstyret 
 

 

Referat fra  Driftsstyremøte 24. oktober  2019  kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  
 
 

Til stede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila,  

Politiske representanter: Arif Muhammad, John Sørå 

Ansattes representanter: Nils André Kragholm, Mai Linda Nordeng 

Fra skoleledelsen: Cathrine Mortensen (rektor) Maria Lihaug (fungerende ass. rektor) 

 

 

1. Godkjenning av saksliste 

    Sakslisten godkjent 

     

2. Godkjenning av referat fra 18. september 

    Referat godkjent  

 

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

 

-Skolen ser at det i år også er gode resultater på nasjonale prøver i regning. Foreløpige 

rapporter viser at Tveitaelevene har bedre resultat i alle tre prøver, som er lesing, regning og 

engelsk lesing.  

-Skolen er i gang med årets teaterprosjekt, teaterkvelden er 29. oktober. FAU står for 

vakthold, billettsalg og rigging av stoler.  

  -Skolen har hatt meråpen skole i høstferien, en god del elever fra 5.-7. trinn var innom. 

Biblioteket var åpent, og det ble kjøpt inn nye brettspill som ble tatt i bruk.      

- Det blir innskriving av skolestartere første uken i desember. FAU skal delta i første møte 

med skolestartere, som er 28. januar klokken 18.00.  

- Det er noen utfordringer med ny adkomst til skolegården, det er behov for flere adganger til 

bommen.  

 

 

FAU ønsker at referat fra FAU-møtene blir sendt ut eller lenket i en skolemelding, slik at alle 

kan være kjent med aktuelle saker. DS-leder ønsker mer informasjon til foresatte om det har 

vært politi på skolen. Det er behov for å avklare årsaken.  

Skole og FAU jobber for å få til et felles foreldremøte med forebyggende enhet på Stovner 

politistasjon i januar / februar. Dette er ikke helt avklart ennå, men skolen har foreslått datoer.  

FAU ønsker en gjennomgang av rutiner knyttet til mat på AKS ( meny, hygiene, etc), og vil 

ha med baseleder(e) med i samarbeidsforum.  

FAU har blitt stiftet som egen forening på slutten av sommeren, og er nå registrert i 

Brønnøysundregisteret.  

TV-aksjonen er gjennomført på Tveita skole, Tveita har tilstrekkelig med bøssebærere og 

gode tradisjoner. Anita Harila er i bydelskomiteen.  

 



AKS har hatt kafe "Barn hjelper barn" hvor penger blir samlet inn til TV-aksjonen.  

 

Bydelens politiske sammensetning var ikke klar på dette tidspunktet.  

 

      

 

4. Økonomi, status for skole og AKS 

   Rektor gjennomgikk økonomisk status for skole og AKS.  

   Skolen har et mindreforbruk som tilsvarer 2,61 %. Skolen har fått justeringer knyttet til 

statlig videreutdanning for lærere, som har dekket inn merforbruk tidligere i høst. Skolen 

forventer en negativ budsjettjustering senere i høst, grunnet nedgang i elevtall (GSI viser 

nedgang fra 243 til 230 elever).  

 

AKS har et mindreforbruk som tilsvarer 4,59 % av budsjett. Dette utgjør rundt 130.000 

kroner. Rektor orienterte om en forventet justering knyttet til en internfakturering av 

vikarutgifter. Skoleledelse har gått gjennom vikarutgifter knyttet til AKS, som skolen hittil er 

dekket. Det dreier seg om en overføring på omkring 80.000 kroner fra AKS til skole.  

  

5. Strategisk plan, skoleledelsen orienterer om status for satsningsområdene inneværende 

kalenderår.  

 

De fem hoveområdene i skolens strategiske plan ble gjennomgått:  

 

1.  God og progresjonsorientert leseopplæring 

2.  Implementering av fagfornyelsen og ny generell del i læreplanen 

3.  Arbeide for et godt og trygt psykososialt miljø for elevene våre 

4.  God sammenheng og godt samarbeid mellom skole og AKS 

5.  Heve kvalitet på delingskultur og fremme digitale verktøy i undervisningen 

 

 

Fungerende ass. rektor la frem utkast til kodeplan for Tveita skole.  

 

   

6. Hvordan merker AKS endringen når det gjelder begrensningen av foreldrebetaling?  

   AKS merker at enkelte av tilbudene i feriene må kuttes ut, som foreldre tidligere har betalt. 

Det kan gjelde kino, Tusenfryd (4. trinn), og annet. AKS jobber med å få til skiskole og 

allidrett gratis.  

 

 

 

Eventuelt 

 

Driftsstyreleder overrakte blomst og gave til rektor, fordi hun skal slutte. Begge takket for 

godt samarbeid.  

 

 

 
Cathrine Mortensen, rektor 
Tveita skole 


