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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) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom Maridalen skole 

Møtetid: Tirsdag 9.mai 2017 kl. 17:00 

Referent: Merete Hannigan 

Telefon: 23005290 

Neste møte: Møtedato sendes ut til høsten 

  

  

 

 
12-2017 Godkjenning dagsorden og møtebok                                                           

                          Dagsorden og møtebok godkjent. 

 

13-2017 Rektors status 

Rektor orienterte om etatens evaluering av samarbeidsprosjektet Maridalen og Kjelsås 

skoler. Etaten har søkt å få svar på følgende spørsmål i evalueringen: 

- at det vil bli lettere å rekruttere faglærte lærere og vikarer 

- bedre mulighet for å få lærere med faglig fordypning 

- økt stabilitet i personalet 

- at lærerne får et større faglig nettverk 

- redusert sykefravær 

 

Basert på denne evalueringen vil prosjektet videreføres.  

 

Sørkedalen skole går inn i tilsvarende samarbeidsprosjekt med Bogstad skole. DS-leder har 

snakket med DS-leder ved Sørkedalen skole. 

 

Det ble redegjort for bemanningssituasjonen til høsten: 

2 lærere på mellomtrinnet fortsetter. Det blir lyst ut et vikariat på 1.-4. trinn (100%), samt 

en midlertidig faglærerstilling (80%).   

Høsten 2017 vil det bli ny leder ved skolen. 

 

     

14-2017 Informasjon fra FAU 

 Ønsker å sponse buss og mat til Hudøytur 

 Ønsker å spleise med skolen på fruktordning for elevene. Praktisk gjennomføring 

gjenopptas til høsten 

 Ønske om at elever ved 7. trinn kan få møte elever fra 7. trinn Kjelsås for å bli litt 

kjent. Lærer tar kontakt med 7. trinnslærere ved Kjelsås skole for samarbeid om 

dette  
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 FAU får én felles e-postadresse 

 

15-2017 Økonomirapport skole 

  DS tar skolens orientering om økonomisk tilstand til etterretning. 

 

 

 

16-2017 Økonomirapport AKS 

  DS tar AKS sin orientering om økonomisk tilstand til etterretning. 

 

17-2017 Eventuelt 

  DS-medlem etterspurte grønnsaksdyrking. Assisterende rektor orienterte om dyrking av 

grønnsaker i binger og at elevrådet var aktive pådrivere og tok ansvar for å få dette til. 

 

 

 

 
 

Eileen Fugelsnes        Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder       Rektor 


