
 

 

Protokoll driftsstyremøte 12.09.17 kl. 16.30 – 1800 Rødtvet  

Saksliste: 

 

69/2017 Godkjenning protokoll fra DS møte 01.06.17 og innkalling til 12.09.17. 

  Protokoll godkjent med kommentar om at alle protokoller skal legges ut på  

  Skolens hjemmeside. 

  Innkalling godkjent. 

 

70/ 2017  Presentasjon ny rektor 

  Mona Mohn presenterer seg og sin bakgrunn. Bekrefter at hun vil søke  

  rektorstillingen her på Rødtvet når den lyses ut. 

   

71/2017 Gjensidig info 
  Alle medlemmene presenterer seg selv, sine roller og litt om sin bakgrunn. 

  Rektor informerer om at Skolegårdsprosjektet er forsinket ferdigstilt og at ny 

  dato nå er 10. oktober 2017. 

 

72/ 2017    Nye bestemmelser i opplæringsloven § 9A. 
Ny forskrift fra 1/8-17. Rektor gir en presentasjon av de nye bestemmelsene  

og rutinene. Målet med den nye forskriften er tydelig; hvordan forebygge 

krenking og mobbesaker? Det skal være nulltoleranse og bygget opp rundt 

elevenes egen opplevelse. 

Eget mobbeombud er opprettet i Oslo. 

  

 

73/2017 Strategisk plan og skolens satsningsområder 

  Tiltaks- og aktivitetsplanen fra januar 2017 blir vist og noen temaer tas  

 

Deltagende: 

Silje Anine Bell, leder DS 

Morten Nyhus, vara foresatt 

Gro Blom Olsen, Ansatt repr. Kommunalt ansatte  

Anne Kristin Hultin, pedagogisk personale 

Edel Høydalsvik, politisk representant 

Bodil Nordvik, politisk representant  

Mona Mohn, rektor 

Ulf Nyborg, assisterende rektor 

Laila Kristiansen, kontorleder og referent 

Aaste Kveseth, FAU leder 

 

Ikke møtt: Azieb Zego ,politisk representant 

 

 

  

    



  opp for å vise status pr august 2017.  Det jobbes med de avtalte tiltakene men  

  det er ikke alle målene som er nådd pr. i dag. Det må vurderes om aktiviteter i 

tiltaksplanen skal endres. 

  Det utarbeides nye årsplaner som skal publiseres i uke 41. 

  Rødtvet skole må konkretisere sine mål. 

  Driftsstyrets medlemmer godkjenner eventuelle endringer i planen. 

   

   

 

74/2017  Plan for trygt og godt skolemiljø 

 Aaste Kveseth, FAU; Handlingsplan utarbeidet og FAU har sendt denne ut 

 til "høring". Fikk en del innspill som er gitt tilbake til ledelsen ved skolen for 

en revidert utgave. FAU ønsker at denne presenteres for alle tilknyttet skolen 

 slik at alle kjenner den og at planen forankres på skolen. 

 

75/2017  Budsjettutviklingen så langt i 2017 

Så langt følges planen om at merforbruket pr. 31.12.16 ikke skal øke i 2017. 

Skolen skal ha et oppfølgingsmøte med representant fra UDE i september 

hvor det er gjennomgang av status pr september og prognose for 31.12.17. 

 

76/2017 Datoer for driftsstyrets møter 2017-18 

 24/10-17  /  5/12-17  /  16/1-18  /  13/3-18  /  29/5-18 

 Kl slett 16.30-18.00, møterom Administrasjonen  

  

           

77/ 2017 Eventuelt 

  Ingen saker 
 

. 

 

 

 

Silje Anine Bell                                                                 Mona Mohn 

Leder for Driftsstyret Rødtvet skole                      Fungerende rektor Rødtvet skole 

 


