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Tveita skole 

 

Referat Driftsstyremøte 16. januar 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: Katrine Jørgensen, Nils Andre Kragholm  

Inspektør: Maria Lihaug 

Administrativ leder: Anne Gudmundstuen 

Rektor: Siw Anita Johnsen 

Gjest: Marylynn Grabo 

 

Sak 01/20: Godkjenning av referat 

  Referat er godkjent 

Sak 02/20: Godkjenning av saksliste 

                          Sakslisten er godkjent 

Sak 03/20: Godt nytt fra skolen og AKS: Skolen har gjennomført trivselsundersøkelse på 1. -4. 
trinn. Resultatene viser at elevene trives på skolen og i AKS, har venner og har voksne 
rundt seg som bryr seg. Elevene opplever at de ikke får være med å lage klasseregler 
og hvordan de skal jobbe på skolen. Elevundersøkelsen for elevene på 5.-7.trinn viser at 
elevene trives, de får støtte av lærerne og hjemmefra. De opplever at skolen har felles 
regler og skolen har lavere mobbetall. De eldste elevene ønsker mer elevmedvirkning og 
alle har ikke like god motivasjon for skolearbeid.  

Anne skolens administrative leder vil være med på driftsstyremøter for å presentere 
budsjett. 

Nytt fra FAU: Gløgg servering siste skoledag fungerte bra. Forslag om å severe kakao 
og solbærtoddy neste år. FAU etterlyser film fra teaterkveld, men på grunn av tekniske 
problemer ble det ikke noe av filmen.  

 



Nytt fra bydelen: Representant fra AP mener at gratis kjernetid i AKS er positivt. Det 
kan føre til at flere elever går ut av skolen og kan lese, skrive og regne. AP vil innføre 
gratis måltid for alle elevene og gjøre skoleveien tryggere.  

Sak 04/20: Budsjett 2020, skole  

202: Skolen har et merforbruk på 1,6 millioner. Årsak til dette er: høyere lønnsutgifter. 
Tveita har små klasser og dette koster mye.  

Tiltak dette skoleåret:Skolen opprettholder de pedagogiske stillingene vi har. Det 
tilsettes en miljølærer, mens ML lærer som har sluttet ikke erstattes. Assistent stillingene 
reduseres når vi får en miljølærer. Økning i elevtallet tilfører skolen mer penger 
kommende skoleår. AKS leder går inn i 50% stilling på AKS og har 50% stilling på 
skolen. Eksterne kurs reduseres og det skal strammes inn på permisjonssøknader. 
Redusere vikarutgifter ved å omdisponere internt ved korttidsfravær. 

222: Bygg relaterte midler som husleie og andre faste utgifter.  

Forslag til vedtak:  

-godkjenning av budsjett på 202 og 222 

-rektor gis fullmakt til å håndtere budsjett 2020 i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk 

-rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer underveis i året, samt å vurdere og 
gjennomføre tiltak som kan styrke undervisningsrelaterte kostander på funksjon 202 

 

Sak 05/20: Budsjett 2020, AKS 

215: AKS har et mindreforbruk på 6000 kr 2019. 

Forslag til vedtak: 

-godkjenning av budsjett på 215 

-rektor gis fullmakt til å håndtere budsjett 2020 i henhold til gjeldende lov-og avtaleverk 

-rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer underveis i året 

 

Driftsstyre godkjenner alle budsjettene og gir rektor fullmakt. 

 

Sak 06/20: Elev- og trivselsundersøkelsen 2019 

  Ble tatt opp under nytt fra skole og AKS 

 

 

 



Sak 07/20:  Strategisk plan 2020-2023 

Skolen viderefører mange av satsningsområdene vi har hatt tidligere. 

Nytt:   

 Mer fokus på at AKS støtter skolens arbeid med læringsstøttende aktiviteter.  

 Skolen og AKS skal ha samme sosiale og faglige mål på ukeplanen.  

 Tverrfaglige prosjekter på skole og AKS.  

 Jobbe tettere på team.  

 Elevmedvirkning; elevene skal oppleve å være med å bestemme.  

 Lage nye lokale læreplaner.  

 Elevene må få gode og hyppige tilbakemeldinger fra lærerne.  

 Kodeplan må implementeres.  

 Varierte arbeidsoppgaver i klasserommet, for å motivere elevene.  

 Intern kompetanseheving i personalet.  

 Trivselstiltak i friminuttene. 

 

Strategisk plan godkjennes av driftsstyret. 

 

Sak 08/20: Eventuelt 

Utleie av skolens lokale:  

Skolen fremmer forslag om nei til utleie av lokaler til bursdag og lignende. Driftstyret stiller seg 
bak dette forslaget. Tas opp igjen ved årsskiftet. 

FAU kan låne lokaler på skolen til sjakk kurs ol.  

Skidag AKS: 

Det blir ikke skidag på Skullerud i regi av Skiforeningen. 

AKS er ikke med på skiskole fordi det ikke er lov med foreldrebetalte aktiviteter på AKS. 

 

 

Siw Anita Johnsen, rektor 

Tveita skole 


