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Til: Lisbeth Waaler - ansatte representant, Anne-Karine Vivelstad - ansatte 

representant, Lise Bjerke – foreldrerepresentant, Ingeborg Hagerup - Jenssen – 

leder, Thor Granlund - politisk representant, Maria Haug Edvardsen – politisk 

representant, Gisle Høyrem - politisk representant, Line Nilsen – fungerende 

assisterende rektor, Nina Jutkvam -rektor  

Kopi: Varamedlemmer: Paal Martin Sand – politisk representant, Oddbjørn Lyngroth - 

politisk representant, Steinar Sabbasen – politisk representant, Birgit Siljeholt – 

ansatte representant 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: Mandag, 04.03.19, kl 17.00 -19.00 

Saksbeh: Nina Thorland Jutkvam 

Telefon: 92058573 
 

 

AGENDA: 

 

 
Sak 08/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Sak 09/19 Godkjenning av møtebok 14.01.2018 

Vedtak: Møtebok 14.01.2018 godkjennes 

 

Sak 10/19 Årsregnskap 2017 Ekeberg skole kostnadssted 12109, inkl. 

fullstendighetserklæring og forslag til budsjettering av mindreforbruk. Rektor 

redegjør for årsregnskap og går gjennom sluttallene for året. Skolen er innenfor 

+/ - 1% slik det var budsjettert med. Skolen må planlegge bruken av midlene 

fra mindreforbruket, malen for den planlagte bruken legges ved referatet. 

Skolen ønsker å bruke midlene på investeringer på ikt, seminar for lærerne og 

noe ekstra lønnsmidler. 

Vedtak: Det fremlagte forslag vedtas 

 

Sak 11/19 Årsregnskap 2017 Aktivitetsskolen Ekeberg kostnadssted 52373, inkl. 

forslag til budsjettering av mindreforbruk. Aks planlegger å bruke midlene på 

innkjøp av kodingsmateriell, og mer innkjøp til prosjekt lesing og regning i 

Aks, kompetanseheving og bedring av utstyr på kjøkken.  

Vedtak: Det fremlagte forslag vedtas 

  



Sak 12/19 Skolens satsinger skoleåret 2019/2020 

- Lærerik bruk av læringsteknologi (inkl innføring av læringsbrett på flere 

trinn). Skolen vil bli fulgt opp med tanke på fremdriftsplaner og bygging av 

kompetanse på de trinnene som er med i satsningen.  

- Skolen har søkt om å få bli med på Webster Stratton kurs i regi av 

Brusetkollen (kalles også De Utrolige Årene). Forebyggende tiltak i forhold 

til sosialkompetanse i klasserommet. Skolen har samarbeidet med 

Brusetkollen, og vi ser at skolen har behov for mer kompetanse. Med tanke 

på at skolen blir stadig større, trenger vi en god pedagogisk plattform. 

Programmet legger opp til at det blir et godt system for å ivareta 

klassemiljø og enkeltelever. Kompetansehevingen tar også for seg 

lærersamarbeidet og hvordan man lærer sammen på team.  

 Vedtak: Driftsstyret støtter skolens planlagte innsatser og søknad om å bli med 

på De Utrolige Årene. 

 

Sak 13/19 Elevundersøkelsen 5. – 7.trinnresultat og tiltak – presentert på FAU 

  Etter fjorårets tall ble det gjort en del tiltak, vi har laget en sosial læreplan som 

alle klasser jobber med, det kommer et nytt mål hver måned. Tallene har vært 

bearbeidet i ulike fora på skolen, på team, plangruppe, ledergruppe, i klassene 

og i elevrådet. Elevrådet kom med mange gode innspill om tallene og tenkte på 

gode løsninger. Skolen jobber med å «se» elevene bak tallene. 

 

Skolen tenker det er lurt å jobbe med systematisk tilbakemelding til elevene.  

 

Driftsstyret reagerer på ordbruken og mengden alternativer rundt arbeidsro – 

særlig alternativet «verken enig eller uenig». Det holder med fire alternativer 

her. Kan dette meldes inn til Utdanningsdirektoratet.  

  

Vedtak: Resultat og oppfølging av elevundersøkelsen 2018 tas til orientering 

 

 

Sak 14/19 Status planlegging av neste skoleår: 

- Stillingsutlysninger og status ansettelser – vi har vært tidlig ute med 

stillingsannonser. Har fått ansatt lærere, er i ferd med å ansette bibliotekar 

og miljøterapeut, og regner med å være ferdige. Mange søkere på 

miljøterapeutstillingen. Vi tenker at noen av søkerne kan være aktuelle å ha 

i aktivitetsskolen.  

- Rom og kapasitet – møte i UDE denne uken  

- Uteområdet - vanskelig at det er veldig få lekestativer. Det forsvant et 

lekestativ da nybygget ble satt opp. Dette ble ikke erstattet.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering 

 

 

 

 

 

  



Sak 15/19 Eventuelt 

 
- Aks har ikke opplevd samme nedgang i elevtall som tidligere år.  

- Oppdatere hjemmesiden slik at DS er oppdatert.  

- Mulig møte i mai for å se på organisering av skoledagen, og organisering av 

språkundervisning. Skolen sjekker med elevene hva de tenker om 

språkundervisningen. 

 

 

Neste møte er mandag 03.06. kl. 17.00  

 

 

 

Ingeborg Hagerup-Jenssen                                                               Nina Thorland Jutkvam   

Leder                                                                                                 Rektor 


