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Møtereferat 

 

 

Til stede:             Eileen Fugelsnes (Driftsstyreleder), Alette Elvenes (fast politisk representant), 

Kristin Brataas (fast politisk representant), Trude Kumle (fast politisk 

representant), Kristin Dybvad (representant for FAU), Mette Rasmussen (rektor),  

Merete Hannigan (assisterende rektor) 

Forfall: Paal Viken Bakken (FAU-leder), Eleonor Spiro (ansattes vararepresentant),  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom Maridalen skole 

Møtetid: Tirsdag 6. desember 2016 kl. 17.00 

Referent: Merete Hannigan 

Telefon: 23005290 

Neste møte: Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17 

  

  

 

 
 Sak 29/16      Godkjenning av dagsorden og møtebok 

  Dagsorden og møtebok er godkjente 

                        

 

Sak 30/16 Rektors status-orienteringssaker 

Rektor orienterte om samarbeidet Maridalen og Kjelsås skoler skal nå behandles i MBU 

sentralt. Samarbeidsprosjektet ble offisielt startet 29. april 2015 selv om skolene 

samarbeidet fra 1. september 2014. Det ble da vedtatt som et to-årig prosjekt. 

Områdedirektør vil ta kontakt med rektor, MBU og DS i forkant av april 2017 for å 

evaluere prosjektet. 

 

Maridalen skole, sammen med Kjelsås skole, er i gang med et kompetansehevingsprosjekt 

for lærerne, SkoleVFL (VFL = vurdering for læring, merknad referent). Prosjektet går rett 

inn i lærernes arbeid med og planlegging av elevenes læring og undervisning. Prosjektet vil 

gå over 2år. 

 

Skolen har hatt utlysning av kontorkonsulentstillingen som er en 70 % stilling. 

 

Assisterende rektor hadde en kort orientering om organiseringen av engelskundervisningen 

på mellomtrinnet. 

 

 

Sak 31/16 Økonomirapport skole 

  Økonomirapport skole ok.  

 

 

Sak 32/16 Økonomirapport Aktivitetsskole 

Økonomirapport skole ok.  

Aktivitetsskolen er noe i minus. Det skyldes hovedsakelig at en heldagsplasser har blitt til 

halvdagsplasser.  



2 

 

 

 

Sak 33/16 Forslag til Strategisk planarbeid 

Utgangspunkt for strategisk plan, er byrådsmeldingen. Det er brukerperspektivet skolen 

risikovurderer. Under risikofaktoren «Vi greier ikke drive forskningsbasert kollektiv 

kompetanseheving i personalet», orienterte rektor om SkoleVFL, et positivt prosjekt for 

ledelse og lærere; kompetanseheving satt i system. 

 

Strategisk plan skal godkjennes i januar 2017 sammen med budsjettet. 

 

Sak 34/16 Informasjon fra FAU 

FAU synes det var nyttig å ha møte med ledelsen. FAU-representant orienterte om at FAU 

har endret sine vedtekter slik at det er sikret kontinuitet ved at det er overlapp mellom 

gamle og nye medlemmer. Når det gjelder skolemiljøutvalget, skal FAU bli enige om hvem 

som kan sitte der. FAU ta opp dette til drøfting en gang til om det er ønskelig med en 

fruktordning. 

Det var også et ønske fra FAU (og Driftsstyreleder) om at det kom mer informasjon fra 

skolen til foresatte om hva som skjedde i skolehverdagen. Assisterende rektor foreslo at det 

kunne komme et kort infoskriv fra skolen ca. hver 6. uke. Dette ble positivt mottatt fra 

FAU og skal igangsettes. 

 

Sak 35/16 Eventuelt 

Under sak 33/16 ble det en diskusjon omkring det sosiale miljøet på skolen. 

Assisterenderektor orienterte om at skolens arbeid innen sosial kompetanse er en del av det 

daglige virke, og det er også faste tiltak som er igangsatt. 

 

Alette Elvenes stilte seg villig til å være politisk representant i skolemiljøutvalget (SMU).

  

 

 

 

Oslo 12.12. 2016 

 

 

 

Eileen Fugelsnes        Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder       Rektor 
 

 

 

 


