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Møtereferat 

 

 

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

Jan B. Stockfleth (JS), Trine Nystrøm (FAU-leder); Ingvill Meltvedt (IM),  

Forfall:  

Møtegruppe: 
 John Peter Tollefsen  (JPT); 

 Driftsstyre 
Møtested: Svendstuen skole 
Møtetid: Tirsdag 14.11. 2017 kl. 16.30  
Referent: Bente Strande 
Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte: Tirsdag 14.11.17 kl. 16.30 – 18.30 
 

 
DAGSORDEN 
 
36/17 Godkjenning av referat og innkalling 
 Godkjent. 
   
37/17 Nytt fra elevrådet 

Elevrådet snakker mye om skolemiljøet. Det er ikke så mye krangling når det er 
klasseleker. For å unngå krangling i klassen bør man ha klassemøter. Voksne må passe 
bedre på områdene sine ute på inspeksjon. Mange voksne som kan hjelpe til bedre 
ute, mener elevrådet.  De ønsker flere lærere ved fotballbanene og danka. 

 
Ideer elevrådet har til jubileumsfeiringen:  
Åsa forteller 
Film i gymsalen 
Norges lengste kake 
Dans 
Skuespill 
Uteaktiviteter 

 
38/17 Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 

1.trinn: Jobber med bokstavinnlæring, elevene lærer nå 2 bokstaver i uken. Flere 
elever begynner å knekke lesekoden. I musikktimene og ved ledige stunder har de 
begynt å synge på julesanger. 

2.trinn: I Krle jobber de med "gata vår". De blir "kjent" med barn som bor i en gate, 
hvor alle har hver sin religion. Lise er kristen, Daniel er jøde, Ahmed er muslim og 
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Alisha er hindu. Elevene lærer om religionene gjennom disse barna, og de tegner 
gudshusene (om man kan kalle det det) og barna og limer inn på stor plakat som er 
gata vår.  

I norsk har de jobbet med diftonger, faktatekst de siste ukene, og nå er temaet "vann". 
De leser da faktatekst om vann, lærer om vannets tre former og skal gjøre forsøk rundt 
dette. Da de jobbet med faktatekst plukket de ut nøkkelord fra faktateksten og lagde 
nye faktasetninger. osv.  

Mandag skal de på tur. Da skal de grave opp igjen søppelet de gravde ned i 1.klasse for 
å se hva som har blitt til jord og hva som er som før. De skal også grille og kose oss. 
Kanskje lære litt mer om vann siden vi er på Minnedammen ;) 

3.trinn: I samfunnsfag har de temaet «Land langt mot nord». Elevene skal arbeide i 
grupper og hver gruppe skal presentere et land i Norden, ved å lage en veggplakat. 
3.trinn fokuserer mye på lesing og har denne uken begynt med at elevene får utdelt 
diplom utfra hvor mange minutter de har lest. Om en uke skal de på besøk til 
Deichmanske bibliotek. 

4.trinn: I norsktimene jobber de med argumenterende tekster. Trinnet har også hatt 
ekstra fokus på Nettvett i det siste.  

5:trinn: I naturfag har elevene lært å skrive forsøksrapport i naturfag, dette innebærer: 
hypotese, beskrivelse, resultat og begrunnelse. I norsktimene er det fokus på 
grammatikk, verb og substantiv. I musikktimene har de Beatles som tema.  

6.trinn: I norsktimene jobber elevene med prosjekt «Danny og den store fasanjakten» I 
matematikk har elevene arbeidet med temaet sannsynlighet. Et tema som alle har likt 
svært godt. Elevene har den siste uken gjennomført Osloprøve i digitale ferdigheter.  

7.trinn: I matematikk har elevene hatt temaet statistikk. De har arbeidet i grupper og 
laget undersøkelse. Elevene har gått rundt på skolen og intervjuet elever og lærere. 
Prosjektet ble avsluttet med at elevene brukte Excel og laget diagrammer de viste for 
klassen. I engelsk har de lært om Guy Fawkes Night og «Fifth of november» 

 
39/17 Aktuelle saker fra FAU  

Det er ikke avholdt FAU-møte siden forrige DS-møte.  
Fått innrapportert trafikksaker. 
Venter på svar på fellesbrevet angående trafikkfarlige punkter. 
Det er ikke gjort noe med de enkle grepene enda heller, som f.eks. å skifte lys i 
trafikklysene.  

   
40/17 Aktuelle saker fra skolen 

- har vært en veldig hektisk høst med flere krevende saker. Krever i mange tilfeller 
ekstra ressurser for å håndtere utfordringene. Går ut over budsjettrammene.  

 - sentralisert PC-innkjøp (V) 
Driftsstyret vedtar plan om sentralisert PC-innkjøp. Beløpet per år overstiger ikke det 
som vi uansett må bruke på IKT-utstyr per år. Vi fordeler innkjøpssummen til 
nedbetaling likt over de neste 4 årene. Kr 145 975,- per år.  
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41/17 Økonomi  

Orientering om status i forhold til ny ressursfordelingsmodell. Skoleledere i deler av 
Oslo er svært bekymret for hvilke konsekvenser den nye fordelingen vil gi skolene. Kutt 
i allerede trange budsjetter vil føre til problemer med å tilfredsstille Opplæringslovens 
krav. Det skal lages et opprop.  
 
Vi går mot et merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig kr 200 000,- i merforbruk på 
bøker og 1,3 mill i merforbruk på vikarer/ekstra personale. Se eget vedlegg.  

 
42/17 Skolens arbeidsmiljø  

God stemning. Det er trygt å være her, lærerne føler seg ivaretatt. 
 
 
43/17  Eventuelt 
  
 
Neste møte:  
Onsdag 17. januar 2018  kl. 16.30 
     
Møtebok godkjent    
 
 
  |__________________  ___________________ 
Dato  driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 

 


