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Møtebok fra DS 

Maridalen skole 24/11/15 

 

 

Til stede: Eileen Fugelsnes (driftsstyreleder, foreldrepresentant), Bjørn Iddeng (fast politisk 

representant), Henrik Ohlson (fast politisk representant), Trude Kumle (fast 

politisk representant), Malin Karlsen (ansattes representant), Mette Rasmussen 

(rektor), Merete Hannigan (assisterende rektor) 

Forfall: Paal Vike Bakke (FAU-leder) 

Møtegruppe: Driftsstyret Maridalen skole 

Møtested: Maridalen skole, møterom 

Møtetid: 2411/15 

Referent: Merete Hannigan 

Telefon: 23005290 

Neste møte: 12. januar 2016 kl.17.00 

  

 

  

Referat fra møte i Driftsstyret ved Maridalen skole 

 

27-2015 Godkjenning av dagsorden og møtebok 

  Dagsorden godkjent. Møtebok godkjent. 

 

28-2015 Rektors status – orienteringssaker 

Det er et tett og godt samarbeid mellom lærerne mot elevens læring, og dette er noe 

det jobbes mot hele tiden. Resultatene fra Nasjonale Prøver i høst er gode, og dette 

av at det er gjort en god jobb i forkant. Viktig å jobbe for god læring, derav gode 

resultater. Resultatene brukes inn mot videre arbeid med elevens læring. 

 

Lærerne ved Maridalen og Kjelsås skoler arbeider tett sammen i faggrupper og med 

felles samarbeidstid (2 timer hver onsdag). 

 

29-2015 Økonomirapport skole 

DS tar skolens regnskap til etterretning. 

Det ble kommentert at Maridalen i nytt budsjett får beholde sitt småskoletillegg. 

 

30-2015 Økonomirapport Aktivitetsskole 

DS tar Aktivitetsskolens regnskap til etterretning. 

  

31-2015 Strategisk planarbeid 

  Strategi og risikostyring 

Forslag til Strategisk plan legges fram for driftsstyret. Det er også en tiltaksplan og 

en handlingsplan, og samtlige satsningsområder skal risikovurderes.  Nytt av året er 

at alt legges inn i et nytt digitalt verktøy -  NYPOS. Kommentarer til planen så 

langt: Det ble fremmet et ønske at på side 4 kan man ha med noe om "lærenes 

profesjonelle skjønn". 
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32-2015 Informasjon fra FAU 

  Utgår 

 

33-2015 Eventuelt 

Beredskapsplan; noen innspill fra DS-medlem Bjørn Iddeng på språklige 

formuleringer. Dette tas til etterretning. 

Møtedatoer framover vil rektor Mette Rasmussen sende ut til Driftsstyret. 

Vellykkede høstkurs er gjennomført i regi av FAU. Stor oppslutning.  

Tilbakemelding fra lærerne. De trives og jobber godt sammen. 

 

 

 

 Maridalen skole 10.12.15 

 

 

 

Eileen Fugelsnes     Mette Rasmussen 
Driftsstyreleder                          Rektor 

    

    

   


