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Møtereferat 

 

 

Til stede:          Eileen Fugelsnes (Driftsstyreleder), Trude Kumle (fast politisk representant), 

Gyda Knudsen(representant for FAU), Kristin Brataas (fast politisk 

representant),Mette Rasmussen (rektor), Knut Olav Vangstad (ansattes 

representant) 

Forfall: Paal Viken Bakke (FAU-leder), Alette Elvenes (fast politisk representant), 

Merete Hannigan (assisterende rektor Maridalen) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom Maridalen skole 

Møtetid: Onsdag 1.mars 2017 kl. 17:00 

Referent: Mette Rasmussen 

Telefon: 23005290 

Neste møte: Tirsdag 9. mai 2017 kl. 17:00 

  

  

 

 
07-2017 Godkjenning dagsorden og møtebok                                                           

                          Dagsorden og møtebok godkjent. 
 

08-2017 Rektors status 

-  Rektor orienterte om usikkerhet knyttet til prosjektet Kjelsås –Maridalen og at resultat av 

evaluering skal drøftes i sentralt MBU medio mars. 

Samarbeidet om faglig utvikling fortsetter, og skolen jobber med SkoleVFL. Ledere fra 

Kjelsås kommer på observasjon av lærerne på Maridalen i klasserommet. Alle får besøk og 

tilbakemelding. 

     

09-2017 Informasjon fra FAU 

  Gjennomgang av evalueringen Kjelsås/Maridalen i FAU.  
Ønsker mer informasjon om det pedagogiske arbeidet i fådelt skole om elevenes læring, 
kurs, vikarer og prosjekter på trinnet samt regler som innføres, hva er lov og ikke lov.  
Ønske om mer samarbeid på tvers av skolene, f.eks. hospitering på Kjelsås på 7.trinn.  

 Invitere foreldrene inn, - "skryt litt mer." Ønske om at skolen opprettholder spontanitet 
og engasjement en liten skole kan gi. 

 

10-2017 Regnskap skole og Aktivitetsskole  

- Årsregnskap skole 2016 og Aktivitetsskole 2016, rapport  

DS godkjenner skolens fordeling av mindreforbruket for 2016 og tar Aks sitt regnskap til 

etterretning. 

- Fullstendighetserklæring 

DS tar fullstendighetserklæring for skoleåret 2016 til etterretning. 
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11-2017 Eventuelt  

Hvis mulig ønsker skolen å ha ordinær undervisning på valgdagen.  Planleggingsdagen 

legges til en annen dag senere på høsten. På denne dagen er det et ønske om 

bortreiseseminar for alle skolens ansatte. Dette forutsetter videre samarbeid mellom 

Kjelsås/Maridalen. 

 

DS stiller seg bak forslaget og godkjenner et evt. flytte av planleggingsdagen og 

bortreiseseminar for de ansatte. 

 
 

Eileen Fugelsnes        Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder       Rektor 


