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Møtereferat 

 

 

Til stede: Nina Caroline Tandberg Borch-Nielsen, (C.B-N- leder/foreldrerep), Christian Ljosland (ass. 
rektor) Bente Strande (rektor), Solveig Røyrvik, Live Thorvaldsen (– ansattes rep),  

Jan B. Stockfleth (JS), Randi Korsgaard; John Peter Tollefsen  (JPT); 

Forfall:  

Møtegruppe: 
 Ingvill Meltvedt (IM) 

 Driftsstyre 
Møtested: Svendstuen skole 
Møtetid: Onsdag 31.05. 2017 kl. 16.30  
Referent: Bente Strande 
Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte: Onsdag 31.05.17 kl. 16.30 – 18.30  
 

 
DAGSORDEN 
 
19/17  Godkjenning av referat og innkalling 
  Godkjent 

 

20/17  Nytt fra elevrådet/Skolemiljøutvalget 

Vi har sett på elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Noe er likt og andre 

ting er ulikt. Det er stor forskjell på hvordan tilpasset opplæring drives. Foreldre 

og elever har litt ulik oppfatning om elevenes trivsel på skolen. Mange vil bruke 

utesko inne. Dette er begrunnet i miljø og lufthensyn. Lærerne kan ta mer 

hensyn når det er dårlig vær.  

 

21/17  Kort informasjon om skolens virksomhet ”siden sist” 

1.trinn 
1.trinn har hatt en grundig innføring i statistikk. Nå er de i gang med 
mangekanter i matematikken. Neste uke skal de ut i skogen og grave opp boss 
fra i høst (naturfag). Trinnet er fortsatt fornøyde etter en våt, men lærerik dag i 
Frognerparken tidligere i mai. I norsk har elevene blant annet lært å skrive brev. 
2.trinn 
Trinnet har blant annet jobbet med tabeller og diagrammer i matte den siste 
uken. I ukene før jobbet de med addisjon og subtraksjon med tallene opptil 
100. 
3.trinn 
Trinnet har hatt fine arbeidsdager med mye bra jobbing- (til tross for 
lærernes eksamener, sykemeldinger, avspaseringer osv). 
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4.trinn 
Trinnet har jobbet med brøk i matte. I naturfag har de jobbet med ulike 
følelser. De har sett film, hatt skuespill og snakket om hvordan man kan kjenne 
de ulike følelsene på kroppen og hvordan man kan takle disse følelsene. I norsk 
har trinnet jobbet med å illustrere fagtekster. De har lest fagtekst og laget 
illustrasjon til (bilde/ diagram ol).  
5.trinn 
Trinnet var med på hoppekonkurranse i mai. Fokus på aktiv læring i finværet, 
blant annet orientering, engelsk og mattestafetter. Har jobbet med mønster i 
matte, fokus på blant annet tallmønster, figurtall, og tallrekker. I norsk har 
elevene jobbet med å skrive fortelling etter kriterier. De har fått 
tilbakemeldinger underveis og jobbet videre med 2.utkast i forhold til 
tilbakemeldinger. Naturfag lært om kroppen, populært tema. Ellers turdag i går. 
Observerte, studerte og lærte mer om maktbygninger i Oslo sentrum 
(Stortinget, Rådhuset, Slottet, Hovedøya). Vått med lærerikt og gøy. 
6.trinn 
Trinnet var på Aarholt- tunet Gjestegård og leirskole uken etter påskeferien. 
Dette var en meget vellykket tur og både store og små var fornøyde. Etter 
leirskolen vurderte elevene turen etter gitte kriterier. Denne vurderingen ble så 
sendt til ledelsen og ligger nå på hjemmesiden for alle å lese. 
7.trinn  
Trinnet gjennomførte overgangsprøve i lesing i uken etter 17.mai. Skal ha 
overgangsprøve i regning om en uke. Elevene jobbet godt og konsentrert under 
prøvene. 7.trinn holder på med revy, skal sette opp musikalen Grease. Dette er 
fokus i temauken. Lærerne på trinnet merker at elevene er klare for ferie og for 
å bytte skole. 
 

22/17  Aktuelle saker fra FAU   
Foreldreundersøkelsen. Mye arbeid rundt 17. mai og Svendstudagen. Jobber for 

tettere samarbeid mellom kontaktlærer og klassekontakt.  

 

23/17  Aktuelle saker fra skolen 

  23a Plan for et godt psykososialt miljø – Vedtas av driftsstyret.  

23b Foreldreundersøkelsen (O) 

23c Driftsstyreopplæring (O) 

23d Ansettelser. Vi har ansatt 6 nyansatte og noen assistenter. Vi øker antall 

lærerstillinger ved skolen. 

 

24/17  Økonomi – budsjett 2017 (O) 

Er i balanse.  

 

25/17  Skolens arbeidsmiljø  

  Lærerne er fornøyde med skolens rutiner. 

 

26/17  Møteplan skoleåret 2017/18 

 

  Tirsdag 19. september kl. 16.30 

  Onsdag 15. november kl. 16.30 

  Onsdag 17. januar kl. 16.30 
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  Onsdag 14. mars kl. 16.30  

  Onsdag 23. mai kl. 16.30 

 

27/17  Eventuelt 

 

   

   
 
     
Møtebok godkjent    
 
 
  |__________________  ___________________ 
Dato  driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 

 


