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Referat 

 

 

Til: Driftsstyremedlemmer 

Fra: Trond Herbert Johansen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Hauketo skole, rektors kontor 

Møtetid: 13.12.2017 17:00 

Saksbeh: Trond Herbert Johansen 

Telefon: 22753402 

Vår ref Click here to enter text. 

Arkiv Click here to enter text. 

 

 

Sakliste 

 

35/2017 Godkjenning av referat og sakliste  

• Godkjent 

 

36/2017 Økonomi  

• Redegjørelse for økonomien pr 13.12.17  ved inspektør Åsmund Wætten. 

Økonomien er som forventet, pr dags dato et mindreforbruk på 1,4 millioner. Skolen 

tar sikte på et mindreforbruk i størrelsesordenen 1,3-1,6 millioner ved årsskifte. 

Mindreforbruket vil bli brukt til å dekke lønnsutgifter i forbindelse med bortfallet av 

tilskuddet til de statlige stillingene. 

 

Driftsstyret tar orienteringen om økonomi til etterretning. 

 

37/2017 Gjennomgang av resultatene fra Nasjonale prøver ved rektor 

• Resultatene på 8. trinn er gode, spesielt i matematikk. Resultatene på 9. trinn er ikke 

skolen fornøyd med. Skolen skulle ønsket færre elever på nivå 1 og 2 samt flere elever 

på nivå 4 og 5. Skolen vil ha lese og læringsstrategier som et av tiltakene på årets 

Strategisk plan for å sikre alle elever best mulig grunnleggende ferdigheter. 

 

Driftsstyret tar orienteringen om Nasjonale prøver til etterretning. 

 

38/2017 Gjennomgang av elevundersøkelsen 

• Rektor presenterte resultatene fra undersøkelsen samt plan for hvordan skolen 

bruker resultatene. 

• Skolen har god fremgang på alle punkter sammenlignet med fjorårets undersøkelse. 

Spesielt gledelig er det å se den store fremgangen på spørsmålet om ro i klassen.  

Også på spørsmålet om mobbing er det en bedring sammenlignet med fjoråret, 

skolen er imidlertid ikke fornøyd før tallet er på 0%. 

• Undersøkelsen vil nå bli analysert på klasse, trinn og skolenivå., og man vil sammen 

med elevrådet iverksette tiltak på de områdene man finner mest nødvendig. 
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• Til neste år har skolen som mål å ha ytterligere fremgang på alle spørsmålene i 

undersøkelsen. 

 

Driftsstyret tar orienteringen om elevundersøkelsen til etterretning. 

 

39/2017 

• Elevmiljøet ved skolen og i nærområdet ved rektor. 

• Stort sett et godt elevmiljø ved skolen. I nærmiljøet skjer det litt forskjellige saker 

som skolen opplever kan ha innvirkning på skolemiljøet. Skolen samarbeider tett 

med forebyggende politi når det gjelder disse sakene. 

 

Driftsstyret tar orienteringen om elevmiljøet til etterretning. 

 

40/2017 

- Redegjørelse for satsningsområdene på neste års Strategiske plan. 

• Rektor orienterte om neste års satsningsområder på strategisk plan. Planen er 

utarbeidet av skolens ledelse sammen med teamledere og tillitsvalgte. 

Satsningsområdene er et resultat av skolens resultater i 2017 samt et ønske om å 

arbeide med tiltak over tid. Planen inneholder mange av de samme 

satsningsområdene som fjorårets plan. Planen vil bli endelig behandlet av 

Driftsstyret på møtet 17. januar 2018. 

 

Driftsstyret tar orienteringen om Strategisk plan til etterretning. 

 

 

41/2017 Informasjon fra elevrådet 

- Elevrådet vant i år prisen for beste Elevråd i Osloskolen. 

- Har iverksatt en rekke trivselstiltak. I disse dager serveres det gløgg og pepperkaker 

ved skolestart for elevene i regi av elevrådet. 

- Etter jul er det valg på nytt elevrådsstyre. 

 

42/2017 Diverse 

- Ingen saker 

 

43/2017 Dato for nytt møte 

- 17. januar kl. 17.00 på rektors kontor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


