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Tilstede:   

Katinka Greve Leiner                                    foreldre rep. og leder av DS 

Vibeke Rysst Jensen   FAU-leder, foreldrerepr, vara 

Kristine Dehli    personal rep. og referent 

Caroline Staib    personal rep. 

Kristin Urbye (H)   politisk rep. 

Birgit Osnes (H)    politisk rep. 

Siw H Hildebrand (MDG)   politisk rep. 

 Ellen Bergsland    rektor 

 

Ikke tilstede:   

Kristin Urbye (H)   politisk rep. 

Bente Boye                                            foreldre rep. vara  

Gabor Molnar    foreldre rep. vara 

Berit Bjørklund    personal rep. vara 

Lisbeth Bring-Solum   personal rep. vara 

Jan Terje Bakler (H)   politisk rep. vara 

Malmfrid Wirstad (H)   politisk rep. vara 

Janne Schønheyer (MDG)   politisk rep. vara 

 

 

REFERAT fra DRIFTSTYREMØTE  onsdag 18.januar 2017 kl. 17.00 -19.00 

Møtet holdes på møterommet i andre etasje. 

 

Saksliste: 

 

Sak 39/17 

Referat og innkalling er godkjent. 

 

Sak 40/17 

Vi håper å få fullt trinn på høstens 1.trinn ved at noen elever på naboskoler søker seg hit. 

Skolen ønsker å benytte potensielt overskudd til seminar for ansatte eller engelsk læreverk. 

 Forslag til budsjett for skolen ble vedtatt 

 

Sak 41/17 

Fordelingsnøkkel på hel og halv dags plass ligger til grunn for aktivitetskolens inntekt.  

 Forslag til budsjett for Aktivitetsskolen ble vedtatt 

 

Sak 42/17 

Engelskresultatene må heves i sonen, også på Lysejordet. Lilleaker utmerker seg i sonen. 

Lilleaker har blant annet inkludert engelsk i flere fag. 

Det vil være et generelt fokus på skriving fremover. Enkeltpersoner på skolen har vært på kurs. 

Skolens strategi er å systematisere opplæring for skriving. En av fagpersonene er Kjellars 

Berge – professor i retorikk. 

 Forslag til strategisk plan ble gjennomgått og vedtatt. 

 

Sak 43/17 

1. Det er et mål med færre elever som skal ha spesialundervisning. Elevene skal heller ha 

tilpasset undervisning. Walter Frøyen kommer på lokalt møte med ledelsen, sosiallærer 

og områdedirektør vedrørende dette. 

2. Jesper Hoel vikarierer for Kristine Dehli våren 2017. 
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3. Katinka og Ellen går på høring vedrørende tildelingsmodellen 31. januar 2017 

4. Lokale planer for AKS skal vedtas neste DS møte.   

 

Sak 44/17 Eventuelt 

 

- Juletre er for 3. år på rad saget ned. Vi fikk noe mediedekning på det 

Jesper Hoel følger opp oppsetting av overvåkningskameraene. 

- Kritisk venn. Svendstuen kommer på besøk – skolene skal lære av hverandre.  

- Skoleindikasjonstabell kommer i media i morgen. Hva er skolens bidrag uavhengig av 

andre effekter som familie, antall bøker i bokhyllen etc.   

- To av våre lærere var på Sri Lanka ifm FORUT innsamlingene. Systemopplæring for 

elevene for å forstå koblingen mellom kakesalget lokalt her på skolen og skolebygging. 

- Hva skal skolen gjøre når barn blir lokket inn i bil? Sak meldes til FAU. DS heller mot 

å heller generelt snakke om situasjonen å aldri bli med fremmede. Det foreslås å ta opp 

dette temaet på foreldremøte. 

- Datasikkerhet. Nettvett er oppe som tema en gang i året.  

- SMI- tilbudt seg å holde foredrag for ansatte og elever.  Kristine Dehli kontakter dem 

for at de skal komme til Lysejordet skole. 

- DS ønsker mer informasjon fra elevene- elevundersøkelsen. Særskilt elevenes vurdering 

av undervisningen.  

 

Neste møte 1.mars 2017 (Årsregnskapet 2016) 

 
  

 

 

 


