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Sak 19/17

Godkjenning av referat fra møtet 31.05.17, og innkalling til møtet.
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes.

Sak 20/17

Skolestart og klassestørrelser. Informasjon fra skolen. Vi har 25 elever i hver 1.
klasse. Vi har bare plass til 5 elever utover 1. trinn. Oppstarten har gått bra. To nye
inspektører er på plass. Ny inspektør på AKS vil komme til Driftsstyret neste gang.

Sak 21/17

Økonomi
Rektor redegjør for status pr. august 2017 for skole og AKS. Tertialrapport for
skole og AKS pr. august har kommet og ble lagt frem på møtet.
Mindreforbruket fordeles på innkjøp av nye datamaskiner, kr 40.000 til bibliotek,
men vi venter på at FAU kanskje vil bevilge penger til bøker og da kan noe brukes
til andre formål. Det blir også bruk på læremidler. Utgifter til digitale ressurser øker
veldig. Skolen får refundert litt mindre på utleie. Skolen må være obs på
merforbruk på energi på grunn av manglende tilganger til å justere i sentralen, og
voldsomt bruk under Norway cup i sommer.
Skolen skal inn i et prosjekt om bruk av lærebøker kontra digitale læreverk. Dette er
en pedagogisk vurdering, da digitale ressurser ikke er billigere enn bøker i papir.
Skolen planlegger også et seminar på vårparten. Turen blir til utlandet, og skolen
må sette i gang et arbeid for å finne tema som treffer våre satsinger. Vi planlegger
at vi drar etter lunsj torsdag og at AKS overtar 1. – 4. resten av dagen. Vi har
forhørt oss med FAU vedr. fredagen og håper foreldre kan ta over skolen og tilføre
elevene spennende annerledes opplevelser. Dette tas videre med FAU.
AKS har en minus på kr 72.000 ut august, usikkert om det er elever ut eller for mye
innkjøp. Ikke noe problem å ta det inn hvis det er reelt.
Utdanningsetaten
Disen skole

Besøksadresse:
Kjelsåsveien 49
0488 OSLO

Telefon: 22 89 35 00

Org.nr.: 879128072

disen@ude.oslo.kommune.no
www.disen.gs.oslo.no
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Vedtak:
Driftsstyret tar rektors redegjøring til orientering.
Tertialrapport pr. august -17 for skole og AKS godkjennes.

Sak 22/17

Strategisk plan – status i arbeidet.
Rektor redegjør kort for satsingene og oppstart av skoleåret.
Skolen har satsning på grunnleggende ferdigheter, er i ferd med å ferdigstille en
felles leseopplæringsplan, mer deling på trinn og i skolens fellestid. Et hoved/økt
fokus på tilpasset opplæring. Skolen har noen prosjekter som har kommet på i løpet
av året, og vi begynner å se mot ny strategisk plan for neste år. Skolen er med i et
ledelsesprosjekt som heter "Mer å hente". Ut i fra resultater på prøver, elev- og
foreldreundersøkelsen og skolebruksindikatoren er det vurdert at det er et potensiale
for å hente ut mer av elevene. Prosjektet jobber ut fra problemstillingen; Hva kan
ledelsen bidra med for å hente ut mer av elevene. Skolen er også med i et prosjekt
kalt "The leadership of great teaching and learning". Det er en tidligere rektor fra en
skole i England, som foreleser og veileder ledelsen sammen med de andre skolene i
området.
Ledelsen skal i dette arbeidet være mer synlig i klasserommene, legge til rette for
utviklingsarbeid i form av økt trinnsamarbeid, mer dialog og bedre relasjoner i hele
organisasjonen. Vi har også med oss læringsmiljøteamet for å forsterke arbeidet.
Skolen har også en kritisk venn, Møllergata skole. Skolenes ledere besøker
hverandre og reflekterer og stiller kritiske spørsmål til hverandre.
Skolen har slått disse prosjektene sammen og ser dem i sammenheng. Det dreier
seg om relasjoner, tilpasset opplæring osv. uten å ha direkte fokus på fagene og
faglige resultater. Vi mener at dette likevel vil gi et bedre resultat.
Et annet prosjekt; "tenke mer, regne bedre" med to lærere på hvert trinn fra 1. til 4. i
en kursrekke.
Vedtak: Driftsstyret ber om noen skriftlige punkter til neste møte som sier noe mer
om disse prosjektene.

Sak 23/17

Nytt fra skolen
Sykefraværet viser en nedgang, både på skole og AKS. Noen langtidsfravær er ute
av statistikken, men det er en positiv trend.
Oppgradering ute. Ny fotballbane og ny utvidet tribune, og deler av lekearealet mot
Damveien blir oppgradert. Så lenge det er vått blir arbeidet trenert. Det må tørke før
de kan jevne og legge kunstgress.
Norway Cup har ødelagt deler av det nye gulvet i gymsalen. Det skal derfor legges
mye nytt gulv. Skolen egner seg ikke så godt for Norway Cup når det gjelder
parkering, ventilasjon osv. Skolen har meldt det inn.
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Enkel jubileumsfeiring på skolen, med piknik og fellessamling ute, og kake i
personalet.
Ny merkeordning for melk skaper problemer. Melken kommer nå i poser og det er
et logistikk problem. Vi prøver å få til et opplegg hvor noen elever setter ut
melkeposene slik at de minste eleven lett kan finne sine poser.
Skolen må stadig stramme inn litt på en del regler, som opphold inne i friminutt,
låste dører osv.
Sak 24/17

Tidsplan for møtene framover. Vi dropper møtet den 25.10. Møtet den 13.12 står
med spørsmålstegn og kan avlyses hvis det ikke kommer noen utfordringer med
budsjett som må tas.
Vedtak: Forslaget til utsendte møteplan godkjennes.

Sak 25/17

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt
Neste møte: 15. november kl 16.45.

Ellen W. Ronæss
Driftsstyreleder

Kari Røst Linna
rektor

