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Møtebok 

                  Driftsstyret 
 
Til stede: Ivar Bergland, driftsstyre leder 

Øystein Skau, ansattes representant 
Anders Skaug, ansattes representant 
Borgar Aamaas, politisk reprs. V 
Ingeborg Tryti, politisk reprs. H 
Halvor August Medhus, elevrådsrepresentant 
Jan Heidel, rektor / sekretær 
                 

  
Møtegruppe: Driftsstyret ved Nordberg skole 
Møtested: Møterommet i 3.etasje 
Møtetid: Tirsdag 06.12.16. kl. 17:30 
Referent:   KL 
   
  
  
Neste møte:    
 
 

Møtebok 
                        Konstituering av styret, Ivar Bergland ble valg til ny leder. 
                        Valg av nestleder ble utsatt til neste møte 
Saksnr.:  
Sak 14/16 Innkalling godkjent  
   
Sak 15/16 Møtebok godkjent 
 
Sak 16/16  Informasjoner  
   

Ledelsen:  
• Nytt av året er fagdager som har tatt over for tentamen. 
      Elevene får veiledning underveis på fagdagen og er i trå med VFL (vurdering  

                             for læring) 
• Stort svinn på datamaskiner, 57 ødelagte maskiner til en kostnad på 285.000,00 
      Dette medfører dårligere IKT tilbud for elevene 
• Skolen er gått i gang med utviklingsområdene VFL, UiU, skriving i alle fag 

læringsstrategier og livsmestring 
• 8. trinn får ikke karakterer frem til jul, de får tilbakemelding under veis. 

Resultatene samles som gir 1. termin karakter. 
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Elevrådet: 
 Skal ha kampanje 9. desember – Rosa/blådag. Støtt prostata- og brystkreft. 
 Elevene skal kle seg i blått eller rosa. Det vil bli solgt kaker i kantina til inntekt for 

             Kreftforeningen. 
 
 FAU: 
 Ønsker å få liste over klassekontakter så snart som mulig etter skolestart.         
             
 Politiske: 
 Glasshuset og Abel-loftet står i fare for å miste driftsmidler. Bydelen må få  
 tilbakemelding om viktigheten av disse tiltak for ungdommen. 
 
 Ansatte:  
 Gjennomført  tentamen, sentralt gitt på alle trinn. 
 Temar det jobbes med dette skoleåret er på 9.trinn – Ung i Nordre Aker og 8. trinn- 

                        Rus 
 

Sak 17/16       Økonomi;   
             Rapport med status pr. november ble delt ut, skolen har et positivt avvik. 
 
Sak 18/16       Skoleballet:  
  Skoleballet er FAU sitt ansvar, de ivaretar dette. Det er et ønske om endringer 
 
Sak 19/16    Nasjonale prøver: 
                       Skolen skårer bra, men viktigst er at de bedrer seg fra 8. til 9. 
 
Sak 20/16    Strategisk plan : Ikke klar 
 
Sak 21/16    Status elever fra Korsvoll skole og mulige konsekvenser for oss 
                      Det er kommet foreslått endring av  skolegrenser, endelig resultat er ikke kommet. 
 
Sak 22/16    Eventuelt : Ingen saker  
                                          
                                      
               
 
 
Møte slutt: kl 18,45 
                        
                 
Kari Lundbye 
Kontorsjef/referent.        

   
   
  

   


