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Møte 

 

Til: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter 

Fra: Driftsstyreleder v/rektor Lise Byom-Nilssen 

Møtegruppe: DRIFTSSTYRET 

Møtested: Møterom i 3. etg. 

Møtetid: 16.11.2021 16:00 

Forfall:            Lise Byom-Nilssen, Sunniva Belle Halmøy 

Ikke møtt:       Haakon Steigedal 

 
INNKALLING TIL DRIFTSSTYREMØTE TIRSDAG 16. NOVEMBER 2021 

 

 

Sak 21/2021  

Godkjenning innkalling  

Godkjent 

 

Sak 22/2021  

Konstituering og valg av leder  

Hanne gikk gjennom styrets oppgaver og reglementet for driftsstyrene i Oslo-skolen 

Driftsstyret konstituerte seg, og Morten Sand (FAU) ble valgt som leder. 

 

Sak 23/2021  

Orienteringssaker  

  

*Ledelsen  

Hanne orienterte om oppstarten i august og driften utover høsten. Info om timeplanleggingen og 

timeplanene, miljøtimen (ny), klasseturene i september/oktober, ny læreplan som nå er innført på 

alle trinn, temadager og utviklingsarbeidet til lærerne (for tiden 3-årige fagplaner). Vi har også 

kommet i gang med å få til enda mer elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering 

av undervisningen. Elevene deltar nå på klasseteammøter sammen med lærerne to-tre ganger pr. 

semester. 

 

*Elevrådet 

Tora orienterte om hvordan de opplever høsten; fint å være samlet på skolen! 

Fortsatt vanskelig å få elevene til å være interessert i elevrådsarbeid, elevrådet svekket etter 

endringer. 

En dag for andre i desember – elevenes egen solidaritetsaksjon, må informere mer i klassene. 

Vellykkede klasseturer, godt i gang med ulike temadager, etablering av ballkomité.  

 

*FAU 

Ingrid Elise orienterte om ravning. FAU har drøftet mangel på ikke-digitale læreverk; mange 

elever blir slitne av å være så mye på pc. FAU skal synge på skolen siste skoleuke (nissesang) og 

ønsker å bidra til vinterballet. 
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*Politiske 

Ingen saker fra de politiske representantene.  

 

*Ansatte 

Hege orienterte om skolehverdagen. Fint å se hverandre for både elever og ansatte! Klasseturene 

gikk veldig bra! Skolen ivaretar gratisskoleprinsippet. Hektisk periode for 10. trinn med sentralt 

gitte heldagsprøver.  

   

 

Sak 24/2021  

Eventuelt  

Ingen saker.   

         

 

25.11.21 

Hanne Bender Grønstad 

Assisterende rektor 

 

 

 


