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Møtereferat 

 

 

Til stede: Nina Caroline Tandberg Borch-Nielsen, (C.B-N- leder/foreldrerep), Anita Asdahl Hoff  (vara 
politisk rep.), Christian Ljosland (ass. rektor, Sara Viig Syversen (vara - ansattes rep), Jan B. 

Stockfleth (politisk rep.) og Yvonne Ruyter (politisk rep.)  

Forfall:  

Møtegruppe: 
Bente Strande (rektor) 

Driftsstyre 
Møtested: Svendstuen skole 
Møtetid: Onsdag 06.06. 2018 kl. 16.30  
Referent: Christian Ljosland 
Telefon: 22 13 61 10 
  
Neste møte:    
 

 
DAGSORDEN 
 
18/18  Godkjenning av referat og innkalling 

- Godkjent 
   
19/18  Nytt fra elevrådet/Skolemiljøutvalget 

- Arbeid med regler ute (innspill fra SMU: kalle det noe annet enn 
inspeksjon??) 

- 17. mai 
- Jubileumsuken 
- Hva elevrådet har drevet med dette året/ønsker for neste år 

 
20/18  Kort informasjon om skolens virksomhet ”siden sist” 

 
1.trinn: Øver til sommeravslutning. Repetisjon i de ulike fagene. Kartlegging 
(hvordan ligger barna an, har de nådd målene til halvårsvurdering?). I norsk har 
de ekstra fokus på å skrive setninger, og de sjekker at alle har riktig blyantgrep. 
 
2. trinn: Ble ferdig med temaet Astrid Lindgren forrige uke. I norsk jobber de nå 
med eventyr. Eventyrtrekk, planlegge å skrive eventyr og skrivet det. I matte 
regner de med tallene fra 0-100, addisjon og subtraksjon. Ellers er det en del 
repetisjon.  

3. trinn: jobber mye frem mot sommeravslutningen hvor de skal synge sanger av 
deLillos. Det pågår også kartlegging av elevene i norsk og matte i forbindelse med 
skriftlig halvårsvurdering. Ellers jobber vi med de siste kapitlene i norsk og matte, 
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hvor det er en del oppsummering av de ulike temaene vi har jobbet med i løpet av 
året. 

4.trinn: Jobber med forestillingen: Den levende skogen. De har også 
Overgangsprøver. I norsk jobber de med lesestrategier. Da øver de på å lese 
ulike tekster som; tabell, sammensatte tekster, fakta, skjønnlitterær.  

5.trinn: jobber med 71 grader nord prosjekt på tvers av klassene. Vi lærer om 
Norge. I tillegg har vi hatt sykkelopplæring med teori og praktiske øvelser. 5.trinn 
skal være faddere neste år, så de jobber også med brev til de nye første 
klassingene. 

6.trinn: har et Europaprosjekt. Dette er et tverrfaglig prosjekt og vi 
gjennomfører det i gruppetimene, slik at elevene er på gruppe på tvers av 
klassene. Hver gruppe har fått sitt eget land i Europa og de får ulike oppdrag de 
skal gjennomføre. De bruker mye pc for å klare oppgavene. Et oppdrag kan 
blant annet være å sammenligne landet de har fått med Norge. De har laget en 
pakkereise til hovedstaden, med reise, opphold og severdigheter + budsjett for 
helgen + + . Det hele avsluttes med en reiselivsmesse i gymsalen, der foreldrene 
kommer.  

7. trinn: jobber mye med revyforberedelser om dagen. Her er det mange elever 
som bidrar med egne sketsjer eller andre typer bidrag. I tillegg er det noen 
fellesnumre som det jobbes iherdig med. Trinnet har også hatt 
overgangsprøver i regning og lesing. I engelsk har elevene et prosjekt som 
innebærer å skrive om "something or someone from the English speaking 
world." 

 
21/18  Aktuelle saker fra FAU  

- Forrige møte gikk FAU gjennom foreldreundersøkelsen 
- Arbeid i utvalgene: trafikk spesielt 
- Utfordringer: en del kjører for fort, mange elever sykler og sparkesykler til 

skolen, noen elever bruker veibanen etc. 
- FAU har hatt mange møter med bymiljøetaten, men det skjer ingenting mht 

fotgjengeroverganger eller lyskryss 
- Kommunikasjon skole/hjem: foreldre synes det er bedre kommunikasjon 

dette året. 
- Driftsstyreleder er spent på hvordan det blir med skriftlig vurdering 

fremover og ønsker å ta dette opp som eget punkt på neste driftsstyremøte
   

22/18  Aktuelle saker fra skolen 
  22a Foreldreundersøkelsen (O): se vedlegg 

22b Ansettelser og organisering til neste år (O):  
- En del naturlige avganger i år 
- Ca. 6 nye stillinger til høsten 
- De aller fleste kontaktlærere 
- Flere erfarne lærere kommer inn 
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- Lærernorm: noe blir brukt til å dekke inn underskudd, i tillegg vil 1. og 2. 
trinn prioriteres. Flere kontaktlærere enn klasser. Gir flere muligheter for 
mindre grupper. 

 
23/17  Økonomi – status 

- Lagt frem månedsrapport 
 
24/17  Skolens arbeidsmiljø  
 
25/17  Møteplan skoleåret 2018/19 

- Første møte onsdag 12. september 
- Andre møte onsdag 28. november 
- Tredje møte onsdag 15. januar 
- Fjerde møte onsdag 27. mars 
- Femte møte onsdag 5. juni 

 
26/17  Eventuelt 
  
 
     
Møtebok godkjent    
 
 
  __________________  ___________________ 
Dato  driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 


