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Møtereferat 

 

 

Til stede: Nina Caroline Tandberg Borch-Nielsen, (C.B-N- leder/foreldrerep), John Peter Tollefsen  
(politisk rep.), Bente Strande (rektor), Linda Larsen (und.insp), Eirik Søberg (ansattes rep), 
Benedicte Lindgren (ansattes rep), Jan B. Stockfleth (politisk rep.) Randi Korsgaard 
(kontorkonsulent) 

Forfall:  

Møtegruppe: 
Christian Ljosland (ass. Rektor), Trine Nystrøm (FAU-leder), Yvonne Ruyter (politisk rep.) 

Driftsstyre 
Møtested: Svendstuen skole 
Møtetid: Onsdag 18.01. 2018 kl. 16.30  
Referent: Bente Strande 
Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte: Onsdag 14.03.18 kl. 16.30 – 18.30 
 

 
DAGSORDEN 
 
01/18  Godkjenning av referat og innkalling 
  Godkjent. 
02/18  Nytt fra elevrådet 
  Arbeider med elevundersøkelsen og er opptatt av elevenes trivsel.  
03/18  Kort informasjon om skolens virksomhet "siden sist" 

1. trinn 

Norsk: Skal til med de siste bokstavene denne uken. har til nå lært 24 
bokstaver. Matte: Begynt med addisjon. Lager regnefortellinger (tegner og 
skriver). Elevene synes dette er gøy! Diverse: Uteskoletiden brukt til å besøke 
elevenes hjem. For å skape relasjoner blant elevene. Nettopp begynt med å 
bruke denne tiden til matte, norsk og naturfag. Mye fokus på samarbeid. 
Vennegrupper brukes her. Blanding på hele trinnet. Fokus på å bli kjent med 
nye. Øver på Svendstusangen. 

2. trinn 

Matte: Statistikk. Lært å lese tabell. Elevene har laget undersøkelser med 
selvvalgte temaer. Norsk: Funnet opp egne oppfinnelser. Basert på egne behov 
eller problemstilling (f.eks. rydderobot). K&H: Bilder med rabling. Limt på øyne. 
Laget fantasidyr av dette. Naturfag: LPere har samarbeidet om å tegne 
hverandres kropp i full størrelse på papir. Har så plassert organene på denne 
figuren. 
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3. trinn 

Norsk: Fokus på sammenhengende skriving. Bruker ulike kreative oppgaver for 
å skape skriveglede. Matte: Regning med store tall (over 1000). Addisjon og 
subtraksjon. Naturfag: Har jobbet med verdensrommet og stjernebilder. K&H: 
Veving. 

4. trinn 

Øver til overgangsprøver i lesing og regning. Fokus på lesestrategier. Matte: 
Geometri. Tema: Symmetri og mønster. Øver gjennom praktiske øvelser med 
papir og saks og geobrett. 

5. trinn 

Storylineprosjekt om Egypt. Tildelt roller i ulike samfunnsklasser hvor de skal 
hente info og lage tittekasser med boliger. Lager miljø rundt Nilen på papir. 
Ender opp i utstilling hvor info hentes ut av et visuelle. Naturfag: Digital 
forskningsrapport på Its Learning. Matte: Utregning av vinkler og konstruksjon. 
Brukes også i forbindelse med pyramidene i prosjektet. 

6. trinn 

Osloprøve i lesing. Venter på resultater for å bruke disse i videre arbeid med 
enkeltelevene. Matte: Geometri og konstruksjon av tredimensjonale figurer 
uten bruk av læreverk. LP og samarbeid i større grupper. Samf.: Blir kjent med 
Middelalderen gjennom å se "Arn" av Jan Guillou med diskusjoner underveis. 

7. trinn 

Perioden er preget av prøver i forkant av skriftlig vurdering og gjennomføring 
av tidligere overgangsprøver i lesing og regning. Trinnet skal på besøk til 
observatoriet denne uken. Musikk: Jobber med arrangement av barnesanger 
ved hjelp av instrumenter og kroppen, dette med stor entusiasme. 

 
04/18  Aktuelle saker fra FAU 

FAU møte på mandag. Elevundersøkelsen ble presentert. Fotografering av 
elever er tatt opp som sak, personvern og oppbevaring av bilder er et tema. 
Utdanningsetaten har ikke fått satt seg inn i det nye regelverket enda, dette 
jobbes det med. Nettvett, diskusjoner rundt sosiale medier. 5. trinn skal ha 
eksterne aktører inn slik som de siste årene. I tillegg blir det et nettvettmøte for 
alle foreldrene, et for 1.-3. trinn og et for 4.-7. trinn i løpet av våren. 
Merkepress er tatt opp som sak, FAU vil på banen i forhold til 
holdningsskapende arbeid rundt dette. FAU-leder jobber med 
skolegårdsprosjektet. Har flere søknader inne hos ulike stiftelser.    

   
05/18  Aktuelle saker fra skolen 
  - elevundersøkelsen (O) 

Presentert en del av tallene. Fokus på mobbing og trivsel. Fint å se at arbeidet 
med relasjonsbygging og lærerstøtte gir effekt i form av bedre resultater år for 
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år. Vi er ikke fornøyde med andelen elever som svarer at de blir mobbet. Skolen 
må fortsette arbeidet for et godt psykososialt miljø for alle.  
- strategisk plan (O) 
Sitat fra verbaldelen i strategisk plan:  

På Svendstuen skole skal vi jobbe for likere praksis og økt kvalitet i undervisningen, både faglig 
og sosialt.   Etter noen år med satsning på økt kompetanse på matematikk og utarbeidelse av 
leseplan vil vi nå fokusere på skriving som grunnleggende ferdighet.  Vi vektlegger nå å følge 
opp skolens leseopplæringsplan, utarbeide en skriveopplæringsplan og ha ekstra fokus på 
erfaringsdelinger med skriving som tema.  Internettdekningen er utbedret nå og vi har fått 
bedre stabilitet. Derfor er vi klare for å kunne sette krav til bruk av IKT for våre elever. 

Vi velger å videreføre noen satsningsområder fra forrige år med økt bruk av læringspartner i 
undervisningen. Arbeid med kriterier for god undervisning og ekstra fokus på de kloke 
spørsmålstillingene er viktig for å få til dypere læring, tilpasset opplæring, refleksjon og 
inkludering i undervisningen. Observasjon av kollegaer og ledelse med tilbakemeldinger for å nå 
målet om å forbedre undervisningen er et annet viktig tiltak. 

Høsten 2017 startet vi med Aktiv læring (AL) som et spesielt fokus for de eldste trinnene. AL er 
fysiske aktiviteter i kombinasjon med læringsaktiviteter, for det meste ute. Dette for å skape 
økt motivasjon for både fag og aktivitet. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet fra høsten 2018. 

Arbeid med et godt psykososialt miljø og økt fokus på arbeid med sosiale ferdigheter er også et 
viktig område for oss. Vi trenger å utvikle et større felleskap hos våre elever, ved å øve mer på 
samarbeid og skape forståelse og empati for andre. Dette er ferdigheter som barn trenger i 
skolen og i arbeidslivet. Arbeidet med å sikre elevene et trygt læringsmiljø pågår kontinuerlig 
gjennom klassemøter, aktivitetsledere i friminuttene, aktiv og oppsøkende inspeksjon og 
bygging av fellesskap og samarbeid på mange ulike arenaer. Et trygt læringsmiljø og robuste 
barn er utgangspunktet for god læring. 

Gjennom dette arbeidet mener vi at vi bidrar til å nå Byrådets overordnede visjon om å ha høye 
ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, 
læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet 

Strategisk plan vedtas senere på året.  

 
- budsjett (O) 
Budsjettet er lagt ut fra de rammene vi er tildelt. Vi må ta inn merforbruket fra i 
fjor på 1 mill. Det er et stramt budsjett. Budsjettet vedtas senere på våren. 

   
06/18  Økonomi  

Merforbruk på 1 mill i 2017. Dette tas med inn i budsjettet for 2018. Det blir 
reduksjon av lærer og assistentstillinger fra høsten 2018. Merforbruket skyldes 
vikarbruk og ekstra innleid personale. I tillegg har vi kjøpt inn lærebøker for mer 
enn det er budsjettert for. Vi har også redusert i en 80 % lærerstilling fra januar 
2018.  

 
07/18  Skolens arbeidsmiljø  
  God trivsel. Foregår mange sosiale aktiviteter utenom arbeidstiden.  
 
08/18  Møteplan for våren 
  Onsdag 14. mars 
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Onsdag 23. mai 
 

09/18  Eventuelt 
  
 
 
Neste møte:  
Onsdag 14. mars 2018  kl. 16.30 
     
Møtebok godkjent    
 
 
  __________________  ___________________ 
Dato  driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 

 


