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Møtereferat 18. november 2020 

 

 

Til stede: 
Camilla Valdem (DS- leder/foreldrerep.), Anna Charlotte Amdal Neumayer (FAU-
representant) Bente Strande (sekretær, rektor), Christian Ljosland (ass. rektor), Sara 
Syversen (lærer), Benedikte Mykland, (lærer),  Ågot Sundelin Johansen (H), Finn-Yngve 
Engnæs (H)., Linda Larsen (u.insp); Inger-Marie Ytterhorn (F) 

Forfall:  

 

Elise Høyem Helset (elevrådsleder) 

Møtested: Svendstuen skole – digitalt møte på Teams 

Møtetid: Onsdag 18.11. 2020 kl. 16.30  

Referent: Bente Strande 

Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte: Onsdag 20. januar 2020 
 

 
DAGSORDEN 
 
 

38/20  Godkjenning av revidert referat 
  Godkjent 
 
39/20  Godkjenning av innkalling  
  Godkjent 
 
40/20  Nytt fra elevrådet  

Elevrådet mener at friminuttene oppleves som tryggere, at det er flere voksne 
ute enn tidligere og at mange synes det er bedre når trinnene er samlet på et 
sted ute. Det er lettere å finne vennene på trinnet. Elevrådet merker at det er 
ny læreplan og litt nye måter å jobbe på. SMU ønsker å jobbe videre med 
uteområdene, og resultatene fra elevundersøkelsen.  
 

41/20  Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 
Hele skolen jobber med temaet: I verden. Trinnene jobber på forskjellige måter 
med temaet.  
1. trinn har valgt land som foreldrene kommer fra og gjør et dypdykk inn i et 
utvalg land.  
4. trinn har et leseprosjekt: Kunsttyveriene av Bjørn Sortland, trinnet jobber da 
med landene som man er innom i bøkene.  
6. trinn jobber tverrfaglig med reiser til land i verden. 
7. trinn jobber tverrfaglig i mange fag gjennom leseprosjektet om "Gutten i den 
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stripete pysjamasen" av John Boyne. Dette er en fortelling om vennskap og 
andre verdenskrigs grusomheter. Dette gir muligheter for flere fag. For 
eksempel så bygger de synagoger i Minecraft på sine læringsbrett, de lager 
propagandaplakater i K&H og andre tverrfaglige aktiviteter.  
 

42/20   Aktuelle saker fra FAU  
FAU jobber med trafikk og foreldreundersøkelsen angående trafikk sendes 
snart ut. Det har vært forslag om å øke antall trafikkvakter. Det er mange 
forslag om hvor de bør stå, litt vanskelig å bli enige. FAU håper også på 
trafikklys på overgangen mellom Midtstuen og Svendstuen skole. Finn-Yngve 
ber FAU sende inn saken til bydelen.  
 
Det jobbes for å få til kurs i Tryvann i AKS-tid. Man må tenke på transport, at 
trinnene må transporteres i kohorter.  
 
Bursdagsfeiringer er et tema – det har vært litt ulik praksis. Noen har tatt med 
kake på skolen etc. FAU er enige om at lærerne har regien på markeringen på 
skolen og at ingen skal ta med noe på skolen.  
 

43/20  Aktuelle saker fra skolen 
Strategiske føringer (O) 
Føringene har ikke kommet fra Utdanningsetaten enda. Camille og Bente skal 
på Teamsmøte med Utdanningsetaten. Der gjennomgås enkelte av driftsstyrets 
oppgaver, blant annet knyttet til budsjett, og strategiske føringer.  
 
Strategisk plan (O) 
Risikovurderinger i strategisk plan for 2020 
• Ulik kvalitet  i klasseledelse og for lite kjennskap til ny læreplan 

Vi har ikke fått jobbet så mye spesifikt med klasseledelse som vi skulle i 

vårhalvåret. Vi måtte endre planene på grunn av covid-19. Dermed fikk vi heller 

ikke lagt opp til at lærere fikk observert hverandre. Det betyr ikke at temaet har 

vært fraværende, gjennom arbeid med både ny læreplan og overordnet del, og 

nettkurs om skolemiljø så er vi jevnlig innom temaet inkluderende 

undervisning. Vi har prioritert arbeidet med ny læreplan i utviklingsmøter med 

lærerne, så her ligger vi ikke så langt etter planen for 2020. Lærerne har gjort 

en god og grundig jobb med LK20???  

• Elever som ikke har et trygt og inkluderende miljø, blir ikke oppdaget.  

Vi  oppdager flere og flere. Flere enn vi greier å følge opp på en god og riktig 

måte.  Fortsatt god trivsel på skolen og flere har det bedre i friminuttene. Men 

fortsatt elever som blir mobbet i friminuttene. Så arbeidet med å trygge og lage 

bedre friminutter må fortsatt pågå.  

Vi har jobbet med nettkurset, men ligger etter oppsatt plan grunnet covid-19, 

har også endret på rekkefølgen i kurset for å få det til å passe med der vi er nå.  
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Det er ulikt hvor my trinnene har jobbet med friminutter, vi har ikke greid å 
følge opp friminutt på alle trinn tett nok. Vanskeligere med de eldste å få til 
gode friminutter for alle. MEN alle har noen å være sammen med i 
friminuttene, det er et viktig punkt for oss.  

 
Resultater NP (O) 
Elevene rangeres i tre nivåer fra 1 til 3, der 3 er høyeste nivå. Den største 
andelen av elevene våre ligger på nivå 2. Vi har relativt få på laveste nivå, i 
lesing er det litt flere på laveste nivå. Det har blitt og vil bli satt inn tiltak for å 
hjelpe elever på laveste nivå. Vi burde ha hatt flere elever på nivå 3 – mange av 
våre nivå 2 elever har potensiale for å ligge på nivå 3. Vi må jobbe bedre med 
variert undervisning, motivasjon, medvirkning og sammenheng i fagene og 
undervisningen for elevene våre slik at de kan strekke seg litt til.  

 
44/20  Status økonomi 

Tallene for høstjustering landet på  - 759 000,- . Det er lite muligheter for 
innsparing eller effektivisering for å dekke opp dette og det vil få innvirkning på 
prognosen for 31.12.2020. Vi er forholdsvis innenfor budsjett på lønn: Foreløpig 
merforbruk på kr 166 000,-. Dette er noe grunnet økt bemanning på enkelte 
trinn den siste tiden. Forventet et lite merforbruk i forhold til den økte 
bemanningen. Vi har kr 112 000,- i utgifter for leirskoleopphold, ingen elever 
dro på leirskole. Vi har ikke fått noe refusjon for dette. Vi vet ikke om det 
kommer senere. Vi vet heller ikke om vi får refusjon for tapte inntekter i forhold 
til utleie. Vi får mindre sykelønnsrefusjon enn forventet.  
 

45/20  Skolens arbeidsmiljø  
Flere lærere synes at det er et stort ansvar å bære – det at man er i kontakt 
med så mange barn hver dag. Lærerne kan ha tanker om at de kan bringe med 
seg smitte. Det bekymrer og lærerne kjenner på ansvaret for seg, sine kollegaer 
og sine elever. Men vi gleder oss til desember, til pynting og lys og hyggelige 
adventsstunder. Vi synes også at arbeid med tverrfaglige prosjekter gjør det 
lettere å gå inn i andres timer. Både lærere og elever vet mer hva man holder 
på med og hva man jobber med.  
 

46/20  Vårens møteplan 
- 20.01.21 
- 18.03.21 
- 03.06.21 

 
47/20  Eventuelt 
 

Litt fra elevundersøkelsen 
 Hovedområder i elevundersøkelsen.  
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• Forbedring på mange punkter som handler støtte fra lærere og vurdering. Men 

ikke alle felter innenfor vurdering.  

• Vi har omtrent samme resultater som i fjor på trivsel og mobbing. Vi ser at av 

den mobbingen som foregår så foregår mesteparten av den i skolegården. Selv 

med økt inspeksjon, og at elevene er mer samlet så foregår det mobbingen i 

skolegården. Selv med ekstra fokus på lekegrupper og trygging av friminutter så 

viser dette området en negativ utvikling. Vi ser totalt sett at mobbeprosenten 

går ned for skolen vår, det er veldig bra.  I trivselsundersøkelsen (1.-4. trinn) 

kan vi se spor av bedring der vi vet de har jobbet intensivt med forberedelse og 

trygging i friminutter.  

• Utvikling de siste årene i prosentandel som oppgir at de blir mobbet av 

medelever, digitalt eller av voksne på skolen:  

•  

Flere analyser og mer arbeid med undersøkelsene gjenstår. Presentasjon av 
flere tall og spørsmål får dere på neste møte.  

 
Kommentar fra FAU-leder som har barn på tre trinn ved skolen: 
Hun er imponert over det som skjer rundt arbeid med ny læreplan, hun har 
barn som nå kommer hjem og forteller om hva som skjer på skolen. Denne 
måten å arbeide på motiverer for innsats.  

   
 

 
   _______________________ ______________________________ 
Dato 18.11.2020 driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 

 


