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Møtereferat 

 

 

Til: Driftsstyremedlemmer 

Fra: Joachim Hirsch 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Hauketo skole, rektors kontor 

Møtetid: 05.05.2019 17:00 

Saksbeh: Joachim Hirsch 

Telefon: 22753402 

Vår ref Click here to enter text. 

Arkiv Click here to enter text. 

 

 

Sakliste 

 

17/2019 Godkjenning av referat og sakliste. Godkjent.  

 

18/2019 Økonomi – skolens regnskap er i balanse med et avvikt på 0,47 %.  Skolen har et 

avvik på lønn grunnet sykemeldinger og vikarbruk i vårhalvåret.  

Tas til etteretning 

 

20/2019 Klagesaker, 9A/læringsmiljø og andre type saker meldt inn.  

Skolen har så langt dette skoleåret opprettet 12 aktivitetsplaner for elever som ikke har et 

tilfredsstillende læringsmiljø. I en av sakene har foresatte rådført seg med mobbeombudet. 

Skolen har mottatt 1 klage på standpunktkarakter og 2 klager på mangefull undervisning.  

2 saker er vurdert oversent til fylkesmannen og i 2 saker har skolen kontaktet avdeling for 

ped, læringsmiljøteamet v/ambulant team for bistand.  

 

Det er viktig at foresatte får god informasjon om rettigheter i læringsmiljøsaker.  

Settes opp som et halvårig punkt.  

 

21/2019 Foreldreundersøkelsen 2019. Skolen hadde 33% svarprosent.  

Ingen store utslag fra tidligere undersøkelser eller sammenlignet med Osloskolen for øvrig. 

Skolen ser nærmere på tendenser og på enkeltsvar på trinn og i klasser.  

 

Skolen kan sende påminnelser til foresatte om at undersøkelsen er ute.  

 

 

22/2019 Orienteringssaker fra skolen  

- Ansettelser. 3 nye lærere og ny ass rektor fra høsten 2019.  

- Skriflig og muntlig eksamen 

- Fokus neste skoleår 

o Matematikksatsning 
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o Fagfornyelsen – samarbeid med Høyskolen i innlandet om en 

kompetansehevningspakke 

o Samarbeid med bydel/nav – Søke midler for neste skoleår – Gratis 

frolosttilbud og øke kantinetilbudet.  

Midlene kan ikke gå til faste utgifter eller lønn.  

Bemanning av kantine/miljøteam, mat til frokost og lunsjtilbud, 

aktivitetsutstyr til alle klasser, sittegrupper til elevene, aktivitstilbud etter 

skoletid, hospitering på storkjeøkken for elever,  

o Læringsmiljø 

 Anmerkninger 

Funker ikke, bør få gode anmerkninger, kartlegge årsaker, ikke alle 

foresatte sjekker anmerkninger, registrere mønster, gjennomføre 

samtaler for å hjelpe,  

 Lekser 

Lengre dager vs lekser 

Slår veldig skjevt ut 

 

 Aktiviteter 

 Elevsamtaler 

  

Skolen må fortsatt ha fokus på økt tilstedeværelse. I år har vi 20% elever med mer enn 10% 

fravær mot 30 og 33 % foregående år.  

 

23/2019 Informasjon fra elevrådet 

Fadderordning er på plass 

Ryddekampanje 

 

 

24/2019 Informasjon fra FAU 

Planlegger temakveld til høsten – "Bry deg" fra politiet.  

Skolen hjelper til med å sende ut informasjon.  

 

 

25/2019 Eventuelt 

Prinsdal skole er snart ferdig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


