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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),  

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

Forfall: 

Møtegruppe: 

  

 Driftsstyre 

Møtested: Svendstuen skole 

Møtetid: Onsdag 18.01 2017 kl. 16.30  

Referent: Bente Strande 

Telefon: 22 13 61 10 

  
Neste møte: Onsdag 18.01.17 kl. 16.30 – 18.30  
 

 

DAGSORDEN 

 

01/17 Godkjenning av referat og innkalling 

 Godkjent. 

   
02/17 Nytt fra elevrådet 

Mange trinn ønsker en ny "Hva sa du nå?" kampanje. 

Ønsker at vi skal ha skoleavis oftere.  
Vi solgte 150 stykker.  

Ønsker flere dumphusker ute i skolegården.  
Ønsker sklie ved helsesøster igjen.  
Vi ønsker også å ha talentshow igjen.  

Vi ønsker musikk i noen friminutt, det kommer i neste uke. 
Svendstuens mester starter opp igjen snart.  

Ønsker flere skjeer og gafler på mat og helse. Det ordnes. 
Ønsker innesko til mat og helse, det kommer.  
Ønsker gymballer i stedet for stoler i klasserommene.  

Elevundersøkelsen ble tatt opp. 
03/17 Kort informasjon om skolens virksomhet ”siden sist” 

1.trinn 

Norsk: gikk gjennom alle bokstavene før jul. Elevene har egne skrivebøker. Mye fokus 
på skriving, ulike emner og bruke fantasi i skrivingen. 

Matte: Elevene jobber med penger 
2.trinn 

Matte: Jobber med måling, mye konkret måling av armer og bein osv. Motiverende og 
morsomt synes eleven. 
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Lærerne har laget kartleggingsprøver for å sjekke. I forhold til mål til halvårsvurdering 
for matte og norsk, opplevde dette som veldig nyttige verktøy for å finne ut hva eleven 
kan og hva de ikke kan.  Elevene etterlyser flere av prøvene, og synes det var gøy. 

Sosialt: fokus, blant annet lekegrupper I en klasse. Felles musikk. Elevene får lov å vise 
frem egne ting, ser at flere og flere tør dette. 

3.trinn 

Norsk: Lagde julebok før jul, med fokus på penskrift, tekststruktur, illustrasjoner. Godt 
resultat. Fokus på løkkeskrift nå, bruker også læreboka en god del, veldig fornøyd 

(Salto). 
Matte: Nylig jobbet de med fokus på måling, vekt og lengde. Vanskelig tema, lærerne 

forsøker å gjøre det så konkret som mulig. Nå fokus på vinkler og figurer. 
4.trinn 

Tverrfaglig: FAIF (fagtekst I fokus). Fokus på lese og skrivestrategier. 

Engelsk: Fokus på forståelse, lek med språket, og prat. Motiverende, ser at flere og flere 
tør å hive seg på. Har valgt å kutte ut gloseprøver for en periode. 

Gjennomfører overgangsprøver i lesing og regning i uke 2 og 3.. 
5.trinn 

Har gjennomført elevundersøkelsen nylig. 

Matte: Jobber med geometri, gjennom diskusjon, konkreter, utprøving og lærebok. 
Morsomt tema synes elevene.  

Norsk: Her jobbes det med respons. Elevene gir leser ulike tekster og gir hverandre 
konstruktiv respons. Det skrives også mye i faget, ikke bare «skriv en fortelling», men 
mye skrivebestilling. Dette betyr at elevene får en oppgave der de får en bestilling på 

hva som skal skrives. F.eks «Forklar hvordan man bygger en krakk», «Gjør om et kjent 
eventyr til en nyhetssak».  
Engelsk: Bytter på å jobbe med læreverk og andre ting. Holder nå på med å skrive egne 

historier inspirert av engelske barnebøker. Har brukt barnebøker mye som kilde til å 
jobbe med blant annet grammatikk, uttale og kreativt arbeid. 

6.trinn 

Gjennomføring av osloprøve i lesing i uke 2. 
Engelsk: Leser bøker i grupper. Lånt fra Deichmanske. 

Norsk: Jobber med Danny og fasanjakten, alle leser samme bok, ulike oppgaver knyttet 
til boken. 

7.trinn 

Gjennomførte nylig øve til overgangsprøven. Stort sett fornøyd med resultat.  
Norsk: Prosjekt, fra bok til manus. Gruppearbeid hvor eleven lager manus og filmer 

ulike kapitler av boken `Lars er LOL`. 
Matte: Geometri, elevene lærer blant annet å konstruere sirkler med gitt radius, de lærer 

å konstruere vinkler + skal nå i gang med å lære å halvere. Et tema som fenger alle.  
En av klassene jobber mye med det sosiale, ulike tiltak, følger et program. 

 

04/17 Aktuelle saker fra FAU 

Oppsummering i forhold til AKS. En del som ikke ønsker å gå på AKS, selv om det 

bare går i 2., 3. klasse. Ønsker økt foreldreengasjement i forhold til FAU sine 
aktiviteter.  
 

   
05/17 Aktuelle saker fra skolen 

 - Elevundersøkelsen, rask gjennomgang av hovedindeksene.  
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06/17 Økonomi – budsjett 2017 

 Se vedlegg. Budsjettet vedtas av driftsstyret. 
 

07/17 Strategisk plan 2017 

 Vedtatt. 

 

08/17 Skolens arbeidsmiljø  

Vært en del sykdom, hektiske tider med skriftlig halvårsvurdering. Godt miljø, god 

stemning. Ledelse som er åpne og tilgjengelige.  
 

09/17 Møteplan 2017 

 Onsdag 1. mars 
 Onsdag 31. mai 

 

10/17 Eventuelt 

- Endring av skoledagen 30. mars. Elevene slutter kl.11.00. AKS tar imot elevene  fra 
kl. 11.00. Fredag 31. mars har alle elevene fri fra skolen. AKS holder åpent.  

 

       

 

     
Møtebok godkjent    
 
 
  |__________________  ___________________ 
Dato  driftsstyrets leder  driftsstyrets sekretær 

 


