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Møtebok fra DS 

Maridalen skole 13/9/16 

 

 

Til stede: Eileen Fugelsnes (driftsstyreleder, foreldrepresentant), Trude Kumle (fast politisk 

representant), Kristin Brataas (fast politisk representant), Gyda Knudsen (fra 

FAU), Mette Rasmussen (rektor), Merete Hannigan (assisterende rektor) 

Forfall:  Paal Viken Bakke (FAU-leder), Malin Karlsen (ansattes representant), Alette         

Elvenes (fast politisk representant), Anne Skovly (assisterende rektor Kjelsås) 

Møtegruppe: Driftsstyret Maridalen skole 

Møtested: Maridalen skole, møterom 

Møtetid: 13.09.16 

Referent: Merete Hannigan 

Telefon: 23005290 

Neste møte: 6. desember 2016 kl.17.00 

  

 

  

Referat fra møte i Driftsstyret ved Maridalen skole 

Deltakere på Driftsstyremøtet introduserte seg selv. Kristin Brataas er ny, fast politisk representant 

fra Frp. 

 

22-2016 Godkjenning av dagsorden og møtebok 

  Dagsorden godkjent. Møtebok godkjent. 

 

23-2016 Rektors status – orienteringssaker 

Er godt i gang med nytt skoleår. Lærerne ved Maridalen og Kjelsås skoler hadde 

plandager sammen, en full uke. Hovedfokus i planleggingsuken var samarbeid 

skole-hjem, god kommunikasjon og en god start for alle. Lærerne på begge skoler 

jobbet tett sammen i planleggingsuken. Skolene har også vært raskt ute med 

utviklingsssamtaler og foreldremøter. DS-leder syntes det var fint å få oppringing 

fra kontaktlærer før skolestart. FAU-representant bekreftet også dette. 

 

24-2016 Status strategisk planarbeid 

  Rektor orienterte om NYPOS, verktøy blant annet for å holde strategisk plan oppe 

som et vitalt dokument. Skolen har potensiale for å bli enda bedre på aldersblandet 

undervisning. Lærerne har teamkontrakter som skal synliggjøre lærernes samarbeid. 

Lærerne på både Maridalen og Kjelsås deltar dette skoleåret (og neste) i et 

etterutdanningsprogram om Vurdering For Læring, kalt SkoleVFL. Detter et 

nettbasert program i regi av Høgskolen i Lillehammer. I programmet er det 

forelesninger og oppgaver lærerne skal jobbe med, og læringen er praksisrettet. Den 

henger også godt sammen med tidligere arbeid i faggrupper som lærerne har jobbet 

i de siste to årene. Åtte andre skoler i Oslo er også med, og deltakelsen i 

programmet blir fulgt opp av pedagogisk avdeling i etaten. SkoleVFL kommer også 

inn i strategisk plan. DS-leder anbefalte at også foreldre blir orienterte om 

SkoleVFL-programmet.  
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Andre punkter i strategisk plan er godt læringsmiljø og godt sosialt miljø. Dette 

jobbes det hele tiden med og vil bli jobbet med videre framover. Et tett samarbeid 

med FAU er viktig i denne sammenheng. Rektor understreket at et tett samarbeid 

med FAU er ønskelig. 

 

25-2016 Informasjon fra FAU 

FAU har fått inn to nye medlemmer. DS-leder foreslår at FAU engasjerer seg i 

skolen utover praktiske oppgaver. KUF (kommunalt utvalg for foresatte) har sendt 

ut en god presentasjon med informasjon om sitt arbeid. Rektor sender denne til 

FAU v/Gyda. FAU ved skolen består av fem medlemmer og har hatt møter i 

forkant av arrangementer. 

   

26-2016 Økonomirapport skole 

Skolens økonomi er god. Det vil fram mot jul bli gjort innkjøp og bli gjort noen 

oppgraderinger og vedlikehold. Biblioteket har fått noe opprustning 

   

27-2016 Økonomirapport Aktivitetsskole 

Aktivitetsskolens økonomi er i rute, ligger noe i minus nå. Det er noe etterslep på 

refusjoner og ingen større innkjøp vil bli gjort. 

 

28-2016 Eventuelt 

Ingen innkomne saker. 

 

 

Maridalen skole 26.09.16 

 

 

 

 

Eileen Fugelsnes       Mette Rasmussen 
Driftsstyreleder                            Rektor 

    

    

   


