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Møtebok 

 

Møtegruppe:  Driftstyret ved Sagene skole 

Møtested:  Møterommet i 1. etasje, A-bygningen 

Møtetid:  Onsdag 20.januar 2016, kl. 1700 til 1900. 

Tilstede:  Hege Knarvik Sande Kjetil Gjønnes, Sharam Ariafar, Camilla Johannessen,  

Nina Hovensjø, Veronica Stevenson (vara), Jan Dubowski, Simon Zickfeldt og 

Olav Knutsen  

 

SAKLISTE  

 

Sak 01/2016 Godkjenning av møteinnkalling 

Møte innkalling ble godkjent 

 

Sak 02/2016 Godkjenning av protokoll - 9.12.15  

Protokoll fra møtet 9.12.15 ble godkjent.  

Møtedatoer og årshjul for driftsstyret bør ligge på hjemmesiden. 

 

Sak 03/2016 Konstituering av nytt Driftsstyre 

Medlemmer for perioden 2016-2018: 

Foresatte: Bydel: Ansatte: Elev 

Hege Knarvik Sande  

Kjetil Gjønnes  

 

Camilla Johannessen 

Nina Hovensjø 

Shahram Ariafar 

 

Silje Jerpstad   

Jan Dubowski   

 

Simon Zickfeldt 

Vara foresatt: Vara bydel: Vara ansatte Vara elev 

ikke valgt 

 

1. Eva Anne Thomasen 

2. Lise Margrethe Nilsen 

3. Ragnhild Nyhagen 
 

1. Veronica Stevenson 

2. Yuna Wigan 

 

 

Valg av leder og nestleder: 

Leder:   Camilla Johannessen  

Nestleder:  Kjetil Gjønnes  

 

Sak 04/2016 Strategisk plan 2016 (risikostyring) 

Strategisk plan viser våre satsningsområder for 2016. Oslo kommune bestemmer hovedområder 

Osloskolene skal arbeide med. Resultater og analyser etter fra prøver, kartlegginger og 

undersøkelser ligger til grunn for våre prioriteringer. Våre satsningsområder er områder hvor vi har 

utfordringer eller har potensiale til å bli bedre. På områder vi har gode resultater arbeider vi for å 

opprettholde resultatene. Årets strategiske plan bygger på en evaluering av fjorårets plan. Vi har 

valgt tiltak innenfor brukerperspektivet i Utdanningsetatens strategiske kart: 

 

Alle elever skal lære mer (grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag) 

REGNING: Lærere på mellomtrinnet skal kurses og veiledes i faglig tilnærming til hovedområdene 

i matematikkfaget. Vi skal jobbe videre med våre lokale læreplaner og med lokal standard for 

matematikkundervisning. 
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LESING: Vi skal bli bedre på å analysere elevresultater slik at vi kan justere undervisning og gi 

bedre tilpasset opplæring. Vi skal ha et særlig fokus på småskoletrinn. Lærere på 1.-3.trinn som 

jobber med leseopplæring (TIEY) skal få faglig veiledning fra Utdanningsetaten. 

 

Flere elever skal fullføre og bestå 

Vi skal ha tett oppfølging av elever på ungdomstrinnet med høyt fravær. 

Spørsmål fra elevundersøkelsen om motivasjon og trivsel skal drøftes i elevråd, lærerkollegiet og i 

klassene. 

 

Alle elever skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø 

Vi har nylig redigert skolens handlingsplan mot mobbing. Den skal følges opp i det daglige og med 

et særlig fokus ved oppstart av nytt skoleår, også for elevene. Vi fortsetter med Trivselsvakter i 

friminuttene. Kantina for ungdomstrinnet skal få et utvidet og attraktivt tilbud for elevene. Elevene 

skal selv delta i driften. Elevrådet skal delta i analyse av trivselsundersøkelser og planlegge og 

gjennomføre miljøfremmende tiltak. 

 

Alle elever i Aktivitetsskolen (AKS) skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid 

Vi skal bedre interne rutiner for å få god informasjonsflyt. Vi skal ha jevnlige samarbeidsmøter 

mellom lærere og baseledere, evt. assistenter. 

 

Kommentar: Ordningen med Trivselsledere bør synliggjøres i planen. Strategisk plan må 

synliggjøres på hjemmesiden.  

 

Strategisk plan ble godkjent. 

 

 

Sak 05/2016 Budsjett 2016 
Vedlegg på møtet:  

 Budsjett for skole og AKS (budsjett 202, Budsjett 222 og Budsjett 215).  

 Skriftlig forklaring til budsjettet 

 

Budsjettet ble godkjent mot en stemme, med følgende merknad: 

Driftsstyret har i møte 20.januar blitt informert om skolens økonomiske situasjon. 

Det er knyttet stor usikkerhet til om skolen kan driftes lovlig innenfor den bemanningen 

budsjettet legger opp til.  

Driftsstyret ønsker derfor en oppdatert gjennomgang av budsjettet/prognose for 2016 og en 

bemanningsplan for skolen på neste møte. 

 Driftsstyre er med dette bekymret for skolens drift innenfor disse rammer 

 

 

Orienteringssaker: 

 Saker fra foreldrenes arbeidsutvalg 

o FAU har søkt om og fått innvilget 270.000 for å pusse opp ballbanen. 

 

Eventuelt 

Driftsstyret ønsker at det søkes om "Grønne midler" fra bydelen. 

Hjemmesiden bør oppdateres. 

 

 

Olav Knutsen 

Rektor/sekretær 

 


