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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), John Peter Tollefsen  (JPT); Trine Nystrøm (FAU-leder) 

Forfall:  

Møtegruppe: 
 Ingvill Meltvedt (IM) 

 Driftsstyre 
Møtested: Svendstuen skole 
Møtetid: Tirsdag 19.09. 2017 kl. 16.30  
Referent: Bente Strande 
Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte: Tirsdag 14.11.17 kl. 16.30 – 18.30 ?? 
 

 
DAGSORDEN 
 
28/17 Godkjenning av referat og innkalling 
 Godkjent. 
 
29/17 Nytt fra elevrådet 

- Presentasjon av elevrådsleder (pr. brev) og fra nestleder i elevrådet 
Nye ledere er valgt: Andrea (leder) og Cecilia (nestleder) på 7. trinn. De er opptatt 
av at alle skal ha det bra. Aktiv læring er gøy synes elevene.  

- Opptatt av uteområdet og hva som skjer der. 
- Informasjon om oppstarten i elevrådet 
- Kort info om sakene elevrådet har startet å jobbe med: 

Fint at klatrestativet er utbedret 
Bra med ny klasseball  
Bra med gress under sklia  
Felleslek på 7. trinn  
Bra med Aktiv læring (gøy OG vi lærer noe!)  
Gøy å være fadder  
Bra at elevrådet er i gang  
Fint med ny lærer  
Fint å ha klasserom nede  
Bra med forskjellige lærere i forskjellige fag  
Miljø: viktig å ikke forurense  
Bøtter til resirkulering  
Pinner og steiner i fontenen  
Info om AL (fint med premiene i vår)  
Lage nye figurer + bursdag 20 år  
Klasseballer  
Flere basketballkurver  
Gress på fotballbanen  
Talentshow  
Flere benker til balltennis  
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30/17 Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 
 
1.trinn: 
Jobber masse med det sosiale, gjennom lek og fokus på vennskap. Bruker filmer med temaet vennskap 
og har samtaler rundt temaet. Det er mye å gjøre, men lærerne er positive og har friskt mot!  
Norsk: Arbeider med bokstavene, har lært en og en bokstav frem til nå, begynner med 2 bokstaver i 
uken fra nå av. 
Matte: Tall og mengder 
 
2.trinn: 
Det har vært en god start på året. Første uken måtte elevene lære å gå på skole igjen. Mye fokus på 
aktiv læring og mye av undervisningen blir flyttet ut. Nytt i år er at elevene har gym i gymsalen. Dette 
er stas. Halve trinnet har gym samtidig og da har hver lærer halv klasse og kan fokusere på ny 
innlæring, eller variert undervisningsmetoder, f.eks. bruk av spill. 
 
3.trinn: 
Norsk: Setninger, tegnsetting, diftonger. 
Matte: Tallene til 1000. 
Naturfag: Været, vannets kretsløp. 
Samfunnsfag: Valg, demokrati, regler. 
KRLE: Livssyn, etikk, filosofi. 
 
4.trinn: 
Elevene har laget veggplakater om politiske partier i samfunnsfag. 
Innledning og midtdel har vært fokus i norsk. 
Elevene har blitt introdusert for grammatikk i engelsk og begynt med gloser. 
I musikk lærer de om musikkhistorie og har nå lært om renessansen. 
I matte har de jobbet med koordinater. 
Nytt for trinnet er mat & helse. Dette er veldig populært. 
 
5.trinn 
Engelsk: NP og skriver brev til brevvenner i USA. 
KRLE: Menneskerettigheter. 
Samfunnsfag: Samfunn og politikk (valg). 
Matte: Positive og negative tall. 
Musikk: The Beatles (forberedelse til årets begivenhet: Beatles-forestillingen). 
Norsk: NP, lesestrategier og reflekterende skriving. Nøkkelord og finne frem i ordliste. 
Naturfag: Faremerking og soppriket. 
Sosialt: Fokuserer på godt klassemiljø. Læringspartner. Var forrige fredag på en hyggelig trinntur til 
Mindedammen. 
 
6.trinn: 
Elevene har begynt med grupper på tvers. Dvs i fagene samf.fag, matematikk, K&H og M&H er det 
klasser på 18 elever på tvers av klassene. Gruppene fungerer svært godt sammen. Utfordringen ligger i 
overgangene, hvor skal elevene være, hvilke bøker skal de ha + avslutningen av dagen. Her jobber 
lærerne godt sammen for å finne gode løsninger.  
 
Elevene er faddere i år og synes dette er stor stas. De viser mye omsorg for fadderbarna. Klassene har 
blant annet vært på tur sammen med fadderbarna.  



 

 

 3 

I norsk og samfunnsfag har vi jobbet tverrfaglig. Temaet har vært politikk. Målet er at hver klasse skal 
lage en valgavis. Elevene jobber i grupper og har blant annet vært i Spikersuppa og intervjuet 
politikere. Morsomt at Erna dukket opp!  
 
7.trinn: 
Trinnet har som andre trinn, arbeidet mye med politikk denne høsten, både på skolen og i 
hjemmelekser. De har fulgt Redd Barna sitt valgshow som har vært populært. De har vært med på 
barnas valg. I musikk har de jobber de med ulike sjangre innen musikk og har blant annet jobbet med 
hip hop & disco  

 
 

31/17 Aktuelle saker fra FAU   
- Kommunisere tetter med lærere. Fikk komme i et fellesmøte i starten av året, snakket 

om hva foreldre vil bidra med. Ønsker tettere kontakt med FAU og kontaktlæreren. 
FAU tar kontakt med nye kontaktlærere for å etablere en kontakt og en relasjon.  

- Listet opp de foreldredrevne arrangementene.  
- Skolegård, FAU-leder jobber for å få mer midler til skolegårdsoppgraderingen. 
- Helsesøster, sende henvendelse om ønske om økt helsesøsterstilling. FAU tar ballen. 

 
Gruppeinndeling, foreldre vil ha mer informasjon på forhånd om gruppeinndeling for å 
forberede barna på dette. 
 
32/17 Aktuelle saker fra skolen 
 
Status nytt skoleår 
- Mange nye lærere, tar litt tid å komme inn i ny jobb, bli kjent med alle lærere, elever og 
rutiner. Det er en fin gjeng som vi har god tro på. Tar tid å følge opp alle. 
- Krevende med fravær, skaper ustabilitet 
- Positiv innstilling i personalet, mange som tar mange tak 
- Tettere samarbeid 

 
Endringer i opplæringsloven  
- Informasjon gitt til foresatte på foreldremøtene. 
- Informasjon gitt til elevene på fellessamling i gymsalen.  
     
33/17 Økonomi  
 
Økonomiprognosene viser et foreløpig underskudd, hovedsakelig grunnet økning i behov for 
styrket bemanning og innkjøp knyttet til økning i elevtall. Vi vil få et klarere bilde av 
situasjonen etter høstjustering i oktober.  
 
34/17 Skolens arbeidsmiljø 
  
Ikke noe spesielt å melde. Positiv oppstart med litt mer tid til arbeidet på trinn og klasse. 
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35/17 Eventuelt 
 
Vi diskuterte skolens datapark. En del gamle maskiner som fases ut til jul. Vi undersøker 
ordning for å øke maskinparken, Utdanningsetaten skal ha noen ordninger for å kunne fordele 
utgiftene over år. Vi venter på oppgradering av trådløst nettverk. Ny informasjon: de har 
startet opp arbeidet med dette i uke 40. Blir ferdige i løpet av 6-8 uker.  
  
Møteplan: 
Onsdag 15. november kl. 16.30 endre til 14. november?? Drifttstyreleder kan ikke møte 15.11. 
Onsdag 17. januar kl. 16.30 
 
   
     
Møtebok godkjent    
 
 
  |__________________  ___________________ 
Dato  driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 

 


