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

Steinar Brodin (representant for FAU), Kristin Brataas (fast politisk 

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

representant), Svein Harald Nygård (avdelingsleder Kjelsås skole) 

Forfall: Paal Viken Bakke/Lene Lundblad (FAU-leder) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom Maridalen skole 

Møtetid: Onsdag 20.september 2017 kl. 17:00 

Referent: Svein Harald Nygård 

Telefon: 23005290 

Neste møte: 29.november 2017 

  

  

 

 
19-2017 Godkjenning dagsorden og møtebok                                                           

                          Dagsorden og møtebok godkjent. 

 

20-2017 Rektors status 

-     En god start for alle ved å gjennomføre utviklingssamtaler og foreldremøte før  

       høstferien. Tilbakemeldinger fra foresatte har vært svært positivt.  

-     Nytt lovverk §9a – skolens aktivitetsplikt. Vi har ansvar for et trygt 

      læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Rektor viser en kort presentasjon 

      for DS blant annet en film om hvordan mobbing oppstår.  Det skal utarbeides gode 

      rutiner rundt aktivitetsplan og loggføring. Presentasjon er gitt til lærere og ansatte ved 

      skolen samt på foreldremøter. Det vil også bli arbeidet systematisk i forhold til dette 

      tema som en del av elevrådsarbeidet.  Rektors presentasjon vedlegges møtereferatet. 

-      Foreldreundersøkelsen viser gode resultater. Den ligger også på skolens nettside. 

-      Orientering om ledersituasjonen/ansettelser ved skolen. Utlysning har vært 

       gjennomført,  men det var for få kvalifiserte søkere. Rektor er i kontakt med UDE om 

       det kan være kandidater, som tatt lederutdanning i regi av UDE, som kan være 

       aktuelle for stillingen. Områdedirektør Petter Hagen deltar i  

       rekrutteringsprosessen.  

 

     

21-2017 Status strategisk planarbeid 

- Skolens satsing på IKT i undervisningen. Vi skal øke bevisstheten i bruk av læringsbrett i 

undervisningen og i elevenes læring. Ved Maridalen har vi mulighet til at alle elevene 

involveres i dette. Maridalen har allerede gjort seg noen erfaringer. 

Rektor skal ha møte med firmaet "Kreasjon" som kan bidra med opplæringsdager og 

modelleringsdager (i klasserommet) for alle. Det vil bli gitt informasjon til foresatte i eget 

foreldremøte. Satsingen henger sammen med vurdering for læring, som er et 

kompetansehevingsprosjekt vi allerede er i gang med. Målet med å benytte læringsbrett 

som metode i undervisningen for å kunne gi bedre tilpasset opplæring, konkrete 
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tilbakemeldinger til elever og foresatte, og at vi får bedre oversikt over elevenes progresjon 

i faget. Det utarbeides en plan for økt bruk av læringsteknologi, samt en milepælsplan.  

-  Videre arbeid med Vurdering For Læring. Vi fortsette med dette prosjektet gjennom 

inneværende skoleåret. Implementering av nye verktøy vil være som en del av dette 

prosjektet.  

 

22-2017 Informasjon fra FAU 

  -Hudøy, 17. mai og høstkurs har vært fokuset i fjor. Nå ønsker FAU tettere kontakt med 

foresatte og med ledelsen på skolen. Det vil bli større fokus på tema som skolemiljø, 

vikarbruk, lærertetthet og samarbeid med elevrådet.  

-Det vil bli utarbeidet et årshjul over FAU sin møteaktivitet og fokusområder.  

-Det er et ønske fra de ansatte å samarbeid med FAU om å trekke foresatte inn i 

undervisning og læring, ved f.eks. foredrag, besøk på arbeidsplass, o.l På denne måten kan 

foresatte også få større innsikt i skolen og styrke skole-hjem samarbeidet.  

 

 

23-2017 Økonomirapport skole 

  DS tar skolens orientering om økonomisk tilstand til etterretning. 

 

 

 

24-2017 Økonomirapport AKS 

  DS ønsker en ny gjennomgang av økonomirapporten da det foreligger en tastefeil. 

   

 

25-2017 Eventuelt 

  Møtedatoer skoleåret 2017-2018: 

Onsdag 29. november kl.1700, tirsdag 16. januar kl.1700, tirsdag 27. februar kl.1700 og 

tirsdag 15. mai kl. 1700.  

- Politisk representant Kristin Brataas sitter i skolens SMU 

- DS ønsker orientering fra skolens Elevråd på neste møte 

 

 

 

Eileen Fugelsnes        Mette Rasmussen 

 

Driftsstyreleder        Rektor 


