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Møtereferat 

 

 

Til stede: Nina Caroline Tandberg Borch-Nielsen, (C.B-N- leder/foreldrerep), Benedicte Lindgren og, 
Bente Strande (rektor), Jan B. Stockfleth (politisk rep.), John Peter Tollefsen (politisk rep.), 
Linda Larsen (u.insp), Eirik Søberg (ansattes rep, Christian Ljosland (ass. rektor), Torfinn 
Lødøen Gaarden (politisk rep.) 

 

Forfall:  

 

Trine Nystrøm (FAU-leder) 

Møtested: Svendstuen skole 
Møtetid: Onsdag 22.05. 2019 kl. 16.30  
Referent: Bente Strande 
Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte:   Onsdag 18. september 2019 

 
 

 
DAGSORDEN 
 
19/19  Godkjenning av referat og innkalling 
  Godkjent. 

 

20/19  Nytt fra elevrådet/Skolemiljøutvalget 

Elevrådsrepresentantene møtte ikke til SMU. Elevrådet har hatt fokus på 

kildesortering, så nå er beholdere ute i klasserommene. 

 

21/19  Kort informasjon om skolens virksomhet ”siden sist” 

1. trinn 
1. trinn hadde en vellykket 16.mai-markering med 17.mai-leker og tog på Vinderen skole. 
Vi øver til sommeravslutningen 28.mai, så det blir en del sang og dans for tiden. 
I matematikk jobber vi med geometri, både inne og ute på forskjellige måter, noe barna liker 
godt. 
I norsk øver vi på setninger, med stor bokstav først, mellomrom og punktum. 
 
2. trinn 
2.trinn har vært på tur til Vettakolltoppen i strålende vær i dag! Spreke barn og godt humør. 
Ellers forbereder vi oss til Kringle kafé i uke 22, og jobber iherdig med matte på Kikoras 
mattekonkurranse Matte Maraton. 
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3. trinn 
I uke 19 hadde vi kunstuke, hvor vi hver dag hadde et nytt maleprosjekt. Vi startet uken med å 
lære om fargesirkelen og hvordan vi blander farger. Denne dagen malte vi også til musikk. Da 
følte vi musikken og valgte farger og mønster deretter. Dag to valgte elevene seg en en 
fargeprøve de likte, og blandet farget slik at det ble så like som mulig fargeprøven. Dag tre 
malte elevene et minne/ selvvalgt maleri. Dag fire malte de etter et kjent maleri som de på 
forhånd hadde valgte ut. Dette var en lærerik og fin uke.  
 
Vi på 3.trinn har også ansvar for sang under flaggheising på morgenen på 17.mai. Vi har derfor 
den siste tiden brukt en del tid på å øve inn sang og bevegelse til dette.  
 
4. trinn 
4. trinn har øvd en del på 17. mai-sanger den siste tiden. Etter påske gjennomførte trinnet 
kartleggingsprøve i IKT. 10. mai var trinnet på tur til bymuseet hvor klassene lærte masse om 
Oslos historie. 27. mai skal trinnet på tur til Ekebergparken og lære om steinalderen. 
 
5. trinn 
5. trinn har den siste perioden arbeidet med dikt og virkemidler som rim og gjentakelse. 
Denne uken skal vi avslutte årets sykkelopplæring som både har inneholdt trafikkteori og 
praktiske øvelser.  Ellers øves det mye på gangetabellen!  
 
6. trinn 
6. trinn har vært på leirskole på Aarholt-tunet. 
Mange glade og positive elever. Gøy å se elevene utfolde seg i mange ulike aktiviteter. 
Vi hadde noen kjempefine dager. 
 
7.trinn 
7. trinn skal jobbe en del med revyen fremover. Noen elever skal sy sceneteppe (som kan 
brukes i noen år) sammen med Benedicte, og andre skal lage sketsjer, synge og danse på selve 
forestillingen. 

 

22/19  Aktuelle saker fra FAU 

FAU-leder jobber med ballbinge, kunstgress og apparater til nedre skolegård. 

Hun går snart av, men vil ha disse sakene i boks så snart som mulig.  

    

23/19  Aktuelle saker fra skolen 

  23a Foreldreundersøkelsen (O) 

  Se vedlegg.  

24b Ansettelser og organisering til neste år (O) 

Det blir 5 nyansatte. Vi venter på den siste og håper at den er i boks i løpet av 

noen dager. Har gitt tilbud om stilling til vaktmesterstillingen.  

 

24/19  Økonomi  

- Ekstra tildeling i mai. Bakgrunn for tildeling på kr 993 000,-: 

"Ressursfordelingsmodellen for grunnskolene ble justert med virkning fra 01.01.2018, noe som 

medførte reduserte budsjettrammer for flere skoler. I februar ble det sendt brev til 

grunnskolene der det vises til endringer i ressursfordelingsmodell og innføring av lærernorm. I 



 

 

 3 

brevet anbefales skolene å ikke gjøre lærere overtallig, hvis de har kompetanse som skolen har 

bruk for og skolen ikke oppfyller normen. 

Skolene ble senere delvis kompensert for merutgiften av å beholde disse lærerårsverkene, men 

kun høsteffekten (5/12). Samtidig ble det ikke tatt høyde for endringer i 

ressursfordelingsmodellen når samlede midler til kompensasjon for lærernormen ble fordelt. 

På den bakgrunn fordeles 40,7 mill. av Utdanningsetatens samlede mindreforbruk fra 2018 til 

skolene som fikk redusert budsjettramme i forbindelse med justering av 

ressursfordelingsmodellen 01.01.2018.  

Midlene skal benyttes til engangstiltak og er justert til konto 11295 periodisert 100 prosent i 

mai. Skolene kan selv disponere midlene til andre arter og periodiseringer ved å sende inn en 

intern budsjettjustering." 

- Status 

 

25/19  Skolens arbeidsmiljø  

Flere sosiale begivenheter siste tiden. Benker i bakgården slik at man kan sitte 

ute i lunsjen. Det har blitt positivt tatt imot av personalet.  

 

26/19  Møteplan skoleåret 2019/20 

  September: Onsdag 18 september 2019 

  November: Onsdag 20. november 2019 

Januar: Onsdag 15. januar 2020 

Mars: Onsdag 18. mars 2020 

Mai: Onsdag 27. mai 2020 
   

 

27/19  Eventuelt 

Spørsmål om AKS blir kommunal. Fått signaler om at det kan skje på sikt. Skjer 

ikke kommende skoleår. Private AKS får også støtte til gratis kjernetid i AKS 

for alle førsteklassebarn.  

 
Møtebok godkjent    
 
 
   __________________  ___________________ 
Dato 22.05.19 driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 


