
 

 

Protokoll driftsstyremøte 24.10.17 kl. 16.30 – 1800 Rødtvet  

Saksliste: 

 

78/2017 Godkjenning protokoll fra DS møte 12.09.17 og innkalling til 24.10.17. 

  Protokoll godkjent 

  Innkalling godkjent  

. 

79/ 2017  Oppstart skoleåret 2017-18. 

- Rektor har oppstartsamtaler og blir kjent med alle ansatte. Samtaler 

rundt vårt arbeid på Rødtvet, hva gjør vi og har hva kan vi gjøre enda 

bedre? Det er 8 nye lærere på plass denne høsten, kontaktlærere og 

faglærere med 50 – 100% stillinger. Alle nyutdannede lærere mottar 

forsterket lærerutdanning fra UDE, de har mentor og veiledning ved 

skolen.  

- Er på besøk i alle klasserom og blir kjent med elevene. 

GSI telling pr 1/10 viser elevnedgang på 28 elever. Vi har nå 488 elever 

med klassedeling fra 14-24 elever pr klasse. 

Mye av årsaken til nedgang i elevtallet er at nye skoler bygges og deler av 

elevmassen flytter på seg. 

- Skolegårdsprosjektet. Ny dato for ferdigstillelse er 29/10-17 men skolen 

annonserer ikke denne datoen før vi vet den er endelig. Flere områder 

rundt skolen har fått et stort løft som også vil være godt synlig for 

beboere i nærmiljøet. 

Innspill vedrørende eventuelle henvendelser til skolen fra naboer; 

Viktig å snakke positivt om at området nå vil være enda mer attraktivt for 

barna, både i skoletiden og etter skoletid. Fin mulighet til å holde barna i 

nærmiljøet i stedet for at de trekkes til andre steder. 

 

Deltagende: 

Silje Anine Bell, leder DS 

Gro Blom Olsen, Ansatt repr. Kommunalt ansatte  

Anne Kristin Hultin, pedagogisk personale 

Edel Høydalsvik, politisk representant (FRP) 

Bodil Nordvik, politisk representant (H) 

Azieb Zego, politisk representant (A) 

Srisgantharajah Tharmalingham, vara politisk representant (A) 

Mona Mohn, rektor 

Laila Kristiansen, kontorleder og referent 

 

Meldt forfall: Morten Nyhus, vara foresatt 

 

 

 

  

    



Invitere naboene som grenser nærmest til skolen til den offisielle 

åpningen, understreke godt naboskap. 

 

Informasjon til orientering. 

 

   

80/2017 Strategisk plan og skolens satsningsområder 
  Rektor gir en statusoppdatering på arbeidet.  

  Ledergruppen er i arbeid med evalueringen av planen. Det er mange områder 

der skolen må gjennomgå hvordan vi har lyktes så langt og finne ut hvor vi 

har nådd våre mål eller ikke. Hva fungerer bra som skolen ønsker å 

videreføre? Dette er et viktig forberedende arbeid for strategisk plan for 2018 

som skal godkjennes i januar. Evalueringen presenteres for MBU etter uke 44 

og rektor gir DS medlemmer sin status vedrørende denne planen på vårt neste 

møte 5. desember. 

 

Informasjon til orientering 

 

 

81/ 2017    Plan for trygt og godt skolemiljø 
- Rødtvet følger Utdanningsetatens og skolens oppsatte plan for arbeidet. 

- I forbindelse med nye bestemmelser denne høsten er endringen i 

opplæringsloven § 9A gjennomgått med absolutt alle som har en 

tilknytting til våre elever. 

- Læringsmiljøteamet. Fagpersoner underlagt PPT utarbeider en standard 

handlingsplan for Osloskolen. Denne vil bli presentert skolene så snart 

den er klar slik at hver skole kan benytte denne som grunnlag for å 

ferdigstille den enkelte skoles handlingsplan. 

- Rødtvet skole følger Utdanningsetatens standard for meldingssystem og 

har gode rutiner for dette. 

- Skolen har denne høsten hatt fokus på aktive friminutt. Flere voksne ute, 

Trivselsledere i aktivitet og kasser med lekeutstyr er utlevert til hver 

klasse. 

- Det jobbes med relasjonsarbeid for å skape større trygghet. Det gjeler 

voksen/elev og elev/elev. Lærere evaluerer underveis sitt arbeid. 

- GSM- plakater (Godt SkoleMiljø) finnes du nå over hele skolen. Dette er 

regler for hvordan alle kan bidra til et godt skolemiljø. Elevene øver 

aktivt og vi ser gode resultater allerede. 

- Elevundersøkelsen høst 2017 for 5.-7. trinn. Skolen forbereder nå elevene 

ved å skape forståelse for begreper og definisjoner rundt mobbing. Mange 

av spørsmålene kan være veldig vanskelig for elevene. 

- UDIR utarbeider nye undersøkelser som skal gjelde for 1. – 4. trinn. 

Kommer i 2018. 

 

Informasjon til orientering 

 

82/2017 Budsjettutviklingen så langt i 2017 

- Regnskapstallene pr 1. oktober viser ingen endring på prognosen 

31.12.2017. 

- Økonomimøte med representant fra UDE er avholdt og de støtter så langt   



skolens plan om utgifter for 2017 og ønsker fokus på budsjettplan for 

2018. 

- For bedre å synligjøre kostnader rundt spesialgruppene ved skolen, vil vi 

for budsjettåret 2018 føre denne avdelingens kostnader med 

prosjektnummer. 

- Det vil komme en ny ressursfordelingsmodell til skolene men detaljene 

rundt denne skal først opp i Bystyret i desember. Skolen vil gi ny 

informasjon når vi vet mer. 

Informasjon til orientering 

 

83/2017 Eventuelt 

 Ingen saker 

   

 Neste møte 5/12-17, kl slett 16.30-18.00, møterom Administrasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silje Anine Bell                                                                 Mona Mohn 

Leder for Driftsstyret Rødtvet skole                      Fungerende rektor Rødtvet skole 

 


