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Møtebok 

 

 

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

Lene Lundblad (leder for FAU), Kristin Brataas (fast politisk representant), Mette 

Rasmussen (rektor), Anne Skovly (ass.rektor, Kjelsås skole) 

Forfall:  Knut Olav Vangstad (ansattes representant), Alette Elvenes (fast politisk 

representant) 

 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom Maridalen skole 

Møtetid: Mandag 04.desember 2017 kl. 17:00 

Referent: Mette Rasmussen 

Telefon: 23005290 

Neste møte: 16.januar 2018 

  

  

 

 
26-2017 Godkjenning dagsorden og møtebok                                                           

                          Dagsorden og møtebok godkjent. Driftsstyreleder kommenterer at ønske om å invitere  

Elevrådet til møte ikke var tatt med i referatet. Det ble diskutert, og besluttet at lederne 

først skulle inviteres til et foreldremøte. 

 

27-2017 Rektors status 

-     Informasjon om nyansatt leder på Maridalen skole. Øystein Skau starter opp over 

nyttår. Når lærer på Nordberg. Har ledererfaring og tar videreutdanning i skoleledelse nå. 

Marte Saltnes er ansatt som lærer på småskoletrinnet etter Eleonor Spiro som slutter til jul. 

Marte vil starte opp 1.feb. Elevene vil i mellomtiden ha en lærer som har vikariert på 

skolen i høst og kjenner elevene fram til Marte starter opp. 

- Elevene fra 2.-7.trinn har nå startet opp med bruk av læringsbrett i undervisningen. 

Lærere og elever har vært involvert i opplæringen gjennom egne opplæringsdager for 

lærerne og modelleringsdager med elevene. Foreldrene har blitt involvert gjennom eget 

møte. 

 

28-2017 Økonomirapport skole 

  DS tar skolens orientering om økonomisk tilstand til etterretning. 

 

 

29-2017 Økonomirapport AKS 

  DS tar skolens orientering om økonomisk tilstand til etterretning. 

 

     
30-2017 Status strategisk planarbeid 

Gjennom gang av Strategisk kart fra Utdanningsetaten 2018 – 2021. Rektor la fram 

risikoområder under de ulke brukerperspektivene. Diskusjon om risikoområder under 

punktet "Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for 

mobbing". Betydningen av å involvere og inkludere hele skolemiljøet i dette arbeidet ble 
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viktig. Maridalen skole har få elever og utfordringen for enkelte kan derfor virke større. DS 

ble enige om å jobbe mer systematisk med dette, og at det skal gjenspeiles i strategisk plan. 

 

Planen var uferdig og skal derfor sendes ut i god tid før neste møte slik at medlemmene få 

satt seg inn i planen. 

   

 

31-2017 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.  

 

 

 

Eileen Fugelsnes        Mette Rasmussen 

 

Driftsstyreleder        Rektor 


