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Protokoll fra møte i driftsstyret ved Lusetjern skole  

 

Agenda: 

 

 

39/2016: Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte og agenda 

Avstemmingsresultat: Enstemmig 

Vedtak: møteprotokoll og agenda godkjent med 2 saker til eventuelt og et nytt pkt. i sak 44/2016 – 

orientering fra rektor. 

 

40/2016: Møteplan skoleåret 2016-17: 

Rektor la fram forslag til datoer for driftsstyremøter fram til neste skoleår. Ny møteplan med 

endringer blir laget. 

 

41/2016: Månedsrapport for Lustjern skole og Aks: 

Rektor gjennomgikk rapporten må møte. Tatt til orientering. 

 

 

42/2016:Drifsstyrets reglement. 

Saken utsettes til neste møte – Reglementet sendes med protokollen. 

 

 

43/2016: Budsjettforslag 2017: 

Ingen endringer i målene. Det legges vekt på godt samarbeid mellom skole og Aks. Utvide 

halvdagsplass på Aks – gratis kjernetid. Økt lærersatsing – økt lærertetthet. Nybygging og 

rehabilitering av skolebygg. IKT – læringsteknologi. 
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44/2016: Orienteringssaker: 
Milepælsplan Tett på og Lesson Study: Forskning på egen undervisning. Metoder for å gjøre 

undervisningen bedre.  

Ledelsen har observert hele økter hos alle lærerne på sine trinn med fokus på lesing. Lærerne har 

fått tilbakemelding og veiledning fra ledelsen. Resultatene i 2016-2017 er vesentlig bedre enn i 

2015-2016. Målene er felles praksis og felles forståelse i den "gode timen", god undervisning og 

godt læringsmiljø.  

Fremdrift, arbeid og utvikling av læringsmiljø:Lusetjern skole utarbeider hvert år et årshjul for 

planer og oppgaver som skal gjennomføres i løpet av skoleåret. 

Oslo Sør midler:søknadsfrist 21.11.16. Skolen og FAU søker i fellesskap om Oslo Sør midler både 

for skolen og Aks. Skolen samarbeider med FAU og SMU om hvilke tiltak man skal søke midler 

for. 

Resultatoppfølging Lusetjern skole: Skolen gjennomgår status hos elevene og kartlegger 2-3 

ganger hvert semester elevenes språkferdigheter – særskilt norsk. Planlegging av nasjonale prøver. 

Tilsyn:Skolen har fått beskjed fra bydelsoverlegen om tilsyn. Dette gjelder HMS – internkontroll, 

inneklima, renhold. 

 

 

45/2016: Saker fra FAU/BU/SMU: Skolen har i samarbeid med FAU invitert foresatte til kvelds- 

arrangment i forbindelse med FN-dagen. Forslag om at ds-medlemmer får invitasjon på slike 

kveldsarrangementer. 

Info fra BU: Bydelsutvalget jobber med tildeling av politiske representanter til driftsstyrene. 

BU ønsker innspill om saker som kan tas opp og drøftes. Ønske om politipost i bydel Søndre 

Nordstrand. 

 

46/2016: Eventuelt: 

 

1. Ds-medlem foreslår at man legger inn mer samfunnsrelaterte fag i undervisning – f.eks. 

hva er demokrati osv. 

2. Dropping av karakterer i skolen. Det er ikke karakterer i barneskolen. Man utarbeider 

skriftlig vurdering – underveisvurdering som viser status og hvor eleven befinner seg. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Henning Solhaug      Nina Jutkvam 

driftsstyreleder      rektor  - sekretær 

 

Kopi:  DS-medlemmer, DS-varamedlemmer, FAU-leder, TV ved skolen, Skolens ledelse 

 

 

 

  

  

   


