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Lysejordet skole 

Tilstede:  

Nina Skui Lohk    DS- leder 

Jonas Edvardsen    personal rep. (AKS) 

Bente Vik     rektor 

Birgit Osnes (H)    politisk rep. 

Malmfrid Wirstad (H)    politisk rep. 

 

Fraværende:  

Christian Brandsnes                                        FAU-leder  

Annette Langeland Rørvik   personal rep. skolen 

Liv Stray Breistein (MDG)   politisk rep. 

 

 

Kopi:  

Helen Landsverk    foreldre rep. vara 

Annette Witzøe    foreldre rep. vara  

Berit Bjørklund    personal rep. vara 

Lisbeth Bring Solum    personal rep. vara 

Ingrid Hopp (H)    politisk rep. vara  

Elisabeth W. Lokshall (MDG)   politisk rep, vara 

Nicolas Wong (H)    politisk rep. vara  
 

Referat DRIFTSSTYREMØTE på TEAMS tirsdag 15. februar 2022 fra kl. 17 – 18  

  

 

Saksliste: 

Sak  5/22 Godkjenning av innkalling og referat 

  Godkjent 

 

Sak  6/22 Strategisk plan for Lysejordet skole  

  Fire større hovedmål:  

- LK20 

- Læringsmiljø  

- Digitale ferdigheter 

- Profesjonsfelleskapet 

 

Skolen skal ha fokus på læringsmiljø, skape robuste klasserom, 

samarbeidslæring og fellesskap. Elevene skal føle at de er en del av noe, som 

skaper tilhørighet og motivasjon. 

 



 

 

Fokus på begynneropplæringen som ivaretar alle elevene, da et av skolens 

hovedmål er fullføre og bestå (videregående skole). 

Skolen er i gang med FUS (funksjonell skriving). Skolen skal skape økt leselyst. 

Dette blant annet gjennom litteratur-uke, fellessamlinger med bok i fokus. 

Tidligere har skolen hatt engelsk som et mål i strategisk plan. Skolen har hatt en 

positiv utvikling i engelskfaget, og vil nå videreføre engelsken som en 

grunnleggende ferdighet som lærere skal ha med seg i undervisningen. 

Skolen vil bruke tid på det etiske, utforskende, kritiske, dybdelæring og 

tverrfaglighet slik LK20 har fokus på. 

Dette vil vi gjøre gjennom å bruke de estetiske fagene som kunst og håndverk, 

musikk. AKS vil også få en sentral rolle gjennom mat og helse og kunst, kultur og 

kreativitet. Her vil elevene kunne uttrykke seg gjennom kunsten.  

Det å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø gjennom fellesskapende 

didaktikk blir viktig. Elevene skal oppleve at de møtes og skaper noe sammen.  

 

 

Osloskolen skal ha digitale løsninger, men det er en risiko at det er ulik 

kompetanse blant lærerne. Skolen har en 3D-printer og vinylkutter, men det 

oppleves at kompetansen og dermed motivasjonen for å benytte seg av disse er 

ulik. Derfor har skolen opprettet en ressursgruppe som skal drive intern 

kompetanseheving innenfor det digitale faget. Det blir viktig at alle elevene skal 

oppleve og få det samme tilbudet.  

 

Innspill fra Driftsstyreleder: Hva er mest krevende med målene innenfor 

strategisk plan? 

Svar fra rektor: Finne felles ståsted for digital undervisning. LK20 er en krevende 

plan for lærerne, den skisserer opp ny metode og didaktikk, så vi må ta oss god 

tid.  

 

Nytt DS-møte 8.mars kl. 17.00 

 

 

  

 

Lysejordet skole  

For DS-leder Nina Skui Lohk          

 

 

 

Bente Vik  

Rektor, sekretær for DS 


