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Møtet startet med en gjennomgang av elevundersøkelsen. To elever, representanter fra elevrådet,
la fram utvalgte spørsmål fra undersøkelsen. Representantene pekte på noen punkter som forteller
at noen elever melder at de ikke alltid har det bra på skolen, og at dette må det gjøres noe med.
Arbeidet blir tatt videre i elevrådet, i arbeidet med «Trygg læring» som involverer hele skolen og
AKS, og i skolemiljøgruppa.
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Godkjenning av referat fra møtet 01.03.17, og innkalling til møtet.
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes.
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Økonomi
Rektor redegjorde for tertialrapport og for status pr. april -17 for skole og AKS.
Driftsrapport for 2016 for skole oppsummert for alle arter ble gjennomgått.
Forslag til disponering av mindreforbruket på kr 892 000,•
•
•
•

Innkjøp av mediautstyr kr. 200 000,Oppgradering av skolebibliotek kr 40 000,Innkjøp av nye lærebøker kr 102 000,Et mulig seminar høsten/vinteren 2017, alternativt overføre til 2018

Det ble også kommentert at vi for neste skoleår har en status på minus 10
skolestartere. Dette kan endre seg fram til skolestart, men summen per i dag utgjør i
underkant av kr 200 000,-. Dette kan få konsekvenser for planene om et seminar.
Vedtak:
Tertialrapport pr. april 2017 for skole og AKS godkjennes.
Driftsstyret tar rektors redegjøring av status skole og AKS til orientering.
Driftsstyret støtter rektors budsjettforslag for fordeling av skolens mindreforbruk
for 2016.

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

2

Sak 16/17

Strategisk plan – status i arbeidet.
Rektor redegjorde kort for satsingene våre. Vi har snart klar en leseopplæringsplan
som skal implementeres til høsten. Vi arbeider med samarbeid mellom lærere for at
elevene skal oppleve mest mulig lik kvalitet på undervisningen. Vi er godt i gang
med arbeid rundt læringsmiljøet. Vi har tatt utgangspunkt i det første punktet i
læringsplakaten:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/prinsipper-foropplaringen2/laringsplakaten/

Her har vi et samarbeid med læringsmiljøteamet. Vi jobber også med tilpasset
opplæring. Tilpasset opplæring er et mål i seg selv, men tilpasning skal også gjøre
det enklere for evnerike elever, elever med dysleksi, og på sikt at vi kan senke
antall elever som må ha spesialundervisning. Vi har et økt fokus på «Trygg læring»
hvor lærerne skal involveres i enda større grad, men klasseringer (klassesamtaler).
Vi planlegger å arbeide videre med disse temaene på planleggingsdager og fellestid
utover neste skoleår.
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Nytt fra skolen
▪ Ny inspektør skole er tilsatt. Inspektør AKS/skole ligger ute med
søknadsfrist 5.6.
▪ Som nevnt i punkt 15 blir vi sannsynligvis noe færre elever til høsten, færre
skolestartere.
▪ Lærerkabalen for neste år er nesten klar, og blir publisert samtidig som de
nye klassene på neste års 5. trinn blir offentliggjort, tirsdag 6. juni.
▪ Fredag 8. september vil skolen ha en liten feiring i anledning 20
årsjubileum. Foreldrene blir engasjert til bollebaking, og vil vi ha en
markering med piknik og fellesinnslag i skolegården.
▪ Neste år har vi fire praksislærere, en er ny og en er tilbake fra
studiepermisjon.
▪ To lærere skal på videreutdanning neste skoleår. Vi følger opp dette hvert år
i henhold til krav fra regjeringen.
▪ Skolen har nå en skolemiljøgruppe, og ser dette i sammenheng med
skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget får referat fra møtene i
skolemiljøgruppa slik at de kan følge med på hva gruppa jobber, som kan
følges opp møtene med skolemiljøutvalget.
▪ Skolen har kjøpt inn et klassesett med iPad, som nå testes ut på 1. trinn. Det
er også kjøpt inn 28 nye PC’er til 4. trinn og 28 PC’er som deles av 2. og 3.
trinn. I tillegg har det vært noen reparasjoner og noe vedlikehold.
▪ Skolen skal også neste år fase ut et stort antall PC’er. Alle maskinene på 5.
trinn og halvparten på 6. trinn skal ut neste år. Så det blir et stort behov for
midler til data også neste år. Etter det må vi begynne å se på utskifting av
smartboard, projektorer osv., og vurdere innkjøp av digitale læreverk, som
kan erstatte lærebøker i noen fag. Vi ønsker oss også iPad også til 2. trinn.
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Eventuelt
Det ble tatt opp at foresatte har tatt kontakt med FAU angående trafikksituasjonen,
men opplever å ikke ha fått noe svar. Jan tar saken med videre til neste FAU møte.

Neste møte i driftsstyret blir 13. september
Vedlegg: Brev fra utdanningsetaten datert 7.4.17; Førskoletall og forespørsel om tilbakemelding.

Ellen Ronæss
Driftsstyreleder

Kari Røst Linna
rektor

