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Møtetid: Onsdag 06.03. 2019 kl. 16.30  
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Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte:   22. mai kl. 16.30 

 
 

 
DAGSORDEN 
 
10/19  Godkjenning av referat og innkalling 
  Godkjent 
 
11/19  Nytt fra elevrådet 

Få saker. Har jobbet med elevundersøkelsen og mobbing. Klassemøter og råd 
og tips til gjennomføring av klassemøter.  
 

12/19  Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 

1. trinn har lært alle bokstavene, og hadde en liten markering av det før 
vinterferien. Nå bruker vi tid på språkleker og språk, blant annet første 
lyd/diftonger/vokaler og konsonanter/rim. I matematikken jobber vi mye med 
tallinje og skal straks i gang med å lære oss å skrive tallene 10 - 20. Vi leker mye 
der også - butikklek er populært. Det er også moro med komponistkurs! 

 
Vi på 2. trinn har fortsatt fokus på overganger, spesielt å komme raskt i gang 
med arbeidet. Ellers gleder vi oss til skøytedag på torsdag og koser oss med 
forsøk i naturfag. 
 
3. trinn: Alle tre klassene har vært på besøk hos Deichmanske bibliotek nede i 
byen forrige uke. Der fikk vi omvisning og vi ikke låne bøker på de nye 
lånekortene vi fikk.  
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I matematikk har vi jobbet med å stille opp under hverandre. Vi har hatt fokus 
på at elevene skal FORSTÅ utregningen og at de ikke bare skal gjøre det på 
automatikk. Nå har vi jobber vi med koordinatsystem. Det er litt enklere og 
veldig gøy!  

I norsk jobber vi med sj- lyden, vi skriver fortellinger og jobber med "les og 
forstå". Ulike lesestrategier for å lese HELE siden, også "mellom linjene" i en 
tekst. Felles på trinnet slipper vi inn elevene 08.20 slik at de kan sitte og lese på 
morgenen. Vi leser også de første ti minuttene av timen hver morgen.  

I engelsk har vi stasjoner og har mye fokus på lese og forstå. Elevene har nå fått 
engelsklekse. 

 
På 4. trinn har vi jobbet mye med ABBA-forestilling som skal fremføres 26. 
mars. Elevene er veldig engasjerte og motiverte for å lage et supert show. I 
tillegg har vi begynt med svømming på torsdager, hvor vi har blandet klassene. 
Dette har vært positivt så langt! I matte har vi jobbet med ganging og deling i 
noen uker, og sett på sammenhengen mellom disse to regneartene.  
 
5. trinn har nå begynt med 71 grader nord, dette er et geografiprosjekt som 
skal vare i 7 uker. Elevene får oppdrag fra hver landsdel, oppdragene legger 
mye vekt på samarbeid. Tiden før vinterferien har vi hatt mye fokus på lesing, 
og delt trinnet inn i grupper med ulikt lesefokus.  
 
6. trinn var på Oslo Nye Teater og fikk omvisning. Det var veldig spennende og 
elevene likte det godt. Ellers så har de startet så vidt med å lære om Europa i 
samfunnsfag og skal i gang med Europaprosjekt etterhvert. Flere av klassene 
arbeider med boken Danny og fasanjakten. 
 

7. trinn har et Australia-prosjekt i engelsk som elevene liker godt. Alt arbeid de 
gjør legges i en mappe med forside, fine tegninger og faglige tekster de lager 
selv.  

I tillegg skal vi starte med Oppdrag verden denne uken, som er et stort 
prosjektarbeid i samfunnsfag.  

I 7b har vi også mange gode klassemøter i ring med Fuelbox spørsmål, 
casearbeid og ulike praktiske oppgaver/rollespill. Det liker klassen veldig godt.  

 
13/19  Aktuelle saker fra FAU   

Skole-hjem samarbeid, styrke kontakten. Tydeliggjøre rollen til klassekontakter 
og FAU-kontakter. Foreldreplakaten, oppfriskning vurderes. Nettvett, samler litt 
tilbakemeldinger fra trinnene.  
  

14/19  Aktuelle saker fra skolen 
  - driftsstyreopplæring, en rask gjennomgang (O) 
  - ansettelser (O) 
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- 3 stykker er ansatt for neste skoleår. Det blir sannsynligvis en eller to 
til.  

   
15/19  Økonomi 

a) Fullstendighetserklæring, signert.  
b) Årsregnskapsrapport, eget vedlegg. Godkjent.  
c) Orientere om økonomien. Ser greit ut så langt, vet mer i neste møte. 

 
16/19  Skolens arbeidsmiljø  

God trivsel. Litt stillere på aktiviteter på det sosiale planet nå. Så tillitsvalgte har 
etterlyst litt mer initiativ.  
 

17/19  Eventuelt 
  Ingen saker. 
     
Møtebok godkjent    
 
 
   __________________  ___________________ 
Dato 06.03.19 driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 


