
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

  
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten    
    

    

    
    

 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Henning Solhaug; foreldrerepr./leder 

Unni T. Bangen; personalet                         

Nina Jutkvam; rektor 

Johnny Hagen; polit.repr  

Solveig Ôzkoca; personalet 

Arooj Z Dar 

Gro Høydal Nesse, ny assisterende rektor 

Forfall: Guro Gravem Johansen, polit.repr 

Møtegruppe: Driftsstyre 

Møtested: Lusetjern skole møterom 

Møtetid: 21.09.2016 

Referent: Unni Bangen 

Telefon: 23191700 

Neste møte 02.11.2016 kl. 18:00 

 

 

Protokoll fra møte i driftsstyret ved Lusetjern skole  

 

Agenda: 

 

 

34/2016: Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte og agenda 

Avstemmingsresultat: Enstemmig 

Vedtak: møteprotokoll og agenda godkjent med 3 saker til eventuelt. 

 

35/2016: Tertialrapport for Lusetjern skole og AKS Lusetjern 

Rektor orienterte på møte og saken ble tatt til orientering 

 

36/2016: Diverse informasjon fra rektor: 

Viser til eget saksfremlegg med informasjon. 

Status skolestart: Elevtallet på Lusetjern skole er til sammen 302 elever inkl. mottak- og 

alfabetiseringsklasse. En oversikt over antall innskriving og antall startende elever legges frem på 

neste DS møte. Ny assisterende rektor fra 01.08.16. Administrasjonen er nedbemannet med 1,5 

stiling. Driftsstyret er svært tilfreds med at skolens ledelse og ansatte har klart å redusere 

merforbruket uten å måtte si opp lærekrefter. Nedbemanningen av administrasjonen var den best 

mulige løsningen i denne situasjonen, men DS er klar over at dette øker belastningen på 

administrasjonen. Driftsstyret ønsker at nedbemanningen må drøftes fortløpende. 

  

Ny ordning med "gratis kjernetid" på AKS. Dette har ført til dekningsgrad på 90% på 1. trinn. Det 

settes inn tiltak for å rekruttere og beholde elevene på AKS. Lusetjern AKS er med i prosjektet 

lesing og regning i AKS, som skal bidra til økt læringstøttende aktiviteter i forbindelse med 

innføring av gratis kjernetid.   

Rapport om Aktivitetsskolen legges fram for Driftsstyret på neste møte. 
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Satsingsområder skoleåret 2016/17: Lesing og skriving fortsatt, Lesson Study, arbeid med å 

utvikle en verdiplattform for skolen, handlingsplan mot mobbing og krenkelser.  

Dette skal implenteres i flere tema og skal inn i årshjulet. Bevisstgjøring av personalet og innføres 

i det forebyggende arbeidet. 

 

37/2016: Årshjul – møteplan skoleåret 2016-17. 

Årshjul for Lusetjern skole ble lagt fram på møtet. Rektor lager møteplan for driftsstyremøtene. 

 

38/2016: Eventuelt. 

Elevrådsrepresentanter:  

1. Leder for DS ba om at praksis med utpeking av elevrådsrepresentanter ikke forekommer, 

men at skolen sikrer at det gjennomføres valg i alle klasser. Enkelte trinn melder i år om at 

elevrådsrepr blir utpekt. Rektor bekrefter at det skal være valg og at det blir sendt ut 

invitasjon om dette. 
2. Reglement: Utsatt til neste møte. 

3. Info fra BU, FAU og SU: Legges inn som fast punkt på alle DS møter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Henning Solhaug      Nina Jutkvam 

driftsstyreleder      rektor  - sekretær 

 

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

 

 

 

  

  

   


