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Møtebok fra   

  
Sak 10/19-20  Godkjenning av dagsorden 

   Dagsorden godkjent  

 

Sak 11/19-20  Godkjenning av møtebok fra møtet 04.12.19 

DS ønsker å få lagt ved møtebok også i innkallingen til mailen. Av 

hensyn til at vi bruker et elektronisk saksbehandlingssystem så vil 

møteinnkalling og møtebok komme i to ulike forsendelser. Dette av 

hensyn til arkivering og det gir oss et lettere søk.  

Møtebok godkjent.  

 

Sak 12/19-20 Budsjettsatus 2019. Driftsrapport lagt fram.  

Rektor informerte om at skolen vil ha et mindreforbruk på over 1 

mill dette skoleåret. Dette er også drøftet i MBU. Skolen har gjort 
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en del innkjøp mot slutten av skoleåret der personalet har 

medvirket. Det er også gjort innkjøp av  

lærebøker til lærerne som supplerer våre digitale læreverk, 

supplement av boksett vi allerede har, kuh-materiell, utstyr til 

valgfag natur, miljø, friluftsliv, krø, nettlisenser til naturfag, musikk/ 

sal og scene, biblioteket, teknologi i praksis, naturfag, mat og helse. 

Allrommet har blitt pusset opp med speilvegg. Det er gjort innkjøp 

av elevstoler til 9.trinn. Skolen vil øke bemanningen neste halvår. 

Det er to stillinger ute: Miljøarbeider/faglærer og norsklærer med 

flere fagkombinasjoner. Vi har en elevstallsøkning og det medfører 

ca 500 000 kr inn i budsjettet. Vi søkte og fikk innvilget 791 000 kr 

fra Trygge og varme ungdomsskoler.  

Info om budsjettstatus 2019 er tatt til etterretning.  

 

Sak 13/19-20 Budsjett 2020. Vi oppsummerte Byrådets budsjettforslag om 

byrådets mål for Osloskolen. Vi så deler av presentasjon av 

økonomidirektør i Utdanningsetaten. Rektor informerte at skolen 

har samme fokus som tidligere, da vi har fokus på kollektiv læring 

og det å utvikle et profesjonelt fagfellesskap. Gjennom 

fagfornyelsen får vi økt tverrfaglighet og dette vil få betydning for 

budsjettet. Samarbeid med bydel er ikke noe man kan velge lenger. 

Sambruk er et viktig prinsipp som skal inn. 

Info om budsjett 2020 er blitt infomert.   

 

 

Sak 14/19-20 Status strategisk plan med fokus på resultater nasjonale prøver 8. 

og 9.trinn og Elevundersøkelsen 2019. 

Resultatene ble presentert. Resultatene er også delt med 

barneskolene i et samarbeidsmøte. Analyse og tiltak er veldig 

viktig. 9.trinn har en forventet fremgang både i regning og lesing. 

8.trinn er nye for oss, og vi ser av analysene at vi trenger å trene 

ytterligere på grunnleggende ferdigheter. Skolen ser behov for 

igangsettelse av ulike kurs for at flere elever skal kunne få mulighet 

til å utvikle sine ferdigheter. 

Elevundersøkelsen ble presentert.  

Vi har også dette året gode resulateter. Noen områder går vi 0,1-

0,2 tilbake og på andre områder går vi litt frem. Indikator vurdering 

og læring ligger litt lavere enn skolen ønsker. Vi er gjennomgående 

fornøyde med mange resultater, spesielt trivsel og mobbing. 

 

 

 



 

 

Sak 15/19-20 Nytt fra skolens ledelse  

Uteområdet skal utbedres. Undervisningsbygg går inn med ca 1,5 

mill til utbedring av uteområdet. Det er i disse dager et møte med 

aktuelle leverandører, og de skal ferdigstille sine anbud uke 7.  

Forslagene som har kommet inn er i stor grad ønsker fra elevene. 

Miljø 1: Basketbane, sitteplasser, letak på skur, balanse bånd, 

håndballmål, ballvegg med hull, fire hjørner, sjakkbord, frisbeegolf, 

lys i leskuret, huske. 

Miljø 2: Der dagens basketbane er vil det bli laget fotballbane med 

flere ulike mål.  

Miljø 3: Bak skolen lages det et uteamfi. Her vil det også være 

plakatoppslag og frisebeegolf. 

Det er et sterkt ønske om lys i leskuret nord i skolegården.  

I tillegg til at dette er elevønsker har det også kommet ønsker fra 

ansatte, naboer, vaktmester og foresatte.  

Skolen oppfrodrer FAU til å søke om tippemidler./ 

Sparebankstiftelsen i tillegg. 

Leder i DS hadde et innspill om å ha fokus på "det grønne og det 

blå". Alt vann som faller på et sted, skal absorberes. Fokus på 

grønt, vegetasjon og naturlige materialer. Mulighet forparsellhage 

ble også nevnt.  

Skolen er i dialog med Undervisningbygg.  

 

 

MOT-kveld:  

Gjennomført onsdag 27.11.19. Godt gjennomført. Oppmøte var bra 

av både foresatte og andre fra bydelen. Foredragsholder, de 

fremmøtte og skolen var fornøyde 

 

Diverse aktuelt: 

Rektor informerte om at 9.trinn var på reklamefilminnspilling i 

samarbeid med KLP. Dette var frivillig for alle, men få valgte å være 

igjen på skolen. Rektor drøftet dette tilbudet om reklameinnspilling 

med FAU-leder, DS-leder og UDA i forkant av denne dagen. Det er et 

honorar for dette og det kommer alle elevene til gode slik at de får 

en tur våren 2020. 

 

Sak 16/19-20 SMU: 

SMU jobbet mye med analyse av elevundersøkelsen under møtet i 

forkant av dette DS-møtet. 

 

 

 



 

 

Elevrådet:  

Skoleballet. Hele skolen blir ikke med. Vi velger å ha det for 9. og 

10.trinn og 8. trinn vil få sin egen kveld. Skolen ønsker at det skal 

være på Ammerud fritidsklubb. 

 

MOT til å glede- dagen: Elevrådet var på plass i god tid før elevene 

kom og tok dem imot på hyggelig vis.  

 

Rektorlunsj og trinnråd. Alle elevrådsrepresentanter var med på 

rektorlunsj der fokuset var elevenes faglige- og sosiale læring. 

Trinnråd er et råd der trinnets elevrådsrepresentanter, teamledere 

for lærerne og nærmeste leder deltar. Elevrådet vil i samarbeid 

med lærere og ledelse jobbe for å endre anmerkningssystemet.  

Elevrådet har også fokus på at lærerne utøver varierte metoder i 

undervisningen. 

 

FAU: Ønsker å snakke om hvordan elevene vil ha sosiallkveldene.  

Å planlegge nyttårsball er også sentralt.  Det ble informert om en 

hastesak fra bydelen vedr skolevei.  

DS-leder ønsker en evaluering av bruk av nettbrett til skolearbeid. 

Hva fungerer det til, og hva fungerer det ikke til? Hvordan brukes 

det? Dette vil bli en sak i DS i løpet av 2020.  

Det er viktig at både elever og lærere er tett på denne evaluering. 

Foreldrestemmen er også sentral.   

 

Personalet fortalte om gjennomføring av fagdager den siste tiden.  

 

 

Sak 17/19-20 Eventuelt 

 

   Neste møte er 14.01.20 kl. 17.00 

    

Lønn for de tre første møtene kommer 12.02.20.  

 

 

 

Kopi: 

Astrid Wergeland Biem 

Bjørn Indrelid 

Kristine Andersen 

Mona Hagen 


