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Sak nr.13/17: Godkjenninger. 

Innkalling.  

Saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg på eventuelt. 

Sak nr. 14/17: Referatsaker – orienteringssaker 

Status romrehabilitering 
Rehabiliteringen er lovet ferdig til 16. mai. Det som gjenstår er å skru på deksler til 
stikkontakter og armaturene til noen av vaskene. Det er målt fuktighet i boksen i 
sløydsalen. Dette må undersøkes nærmere og eventuelt utbedres. Det var et nytt tilløp til 
lekkasje forrige uke, men lekkasjen ble stoppet før den fikk gjort noe særlig skade. Eleven 
som sto bak ugjerningen ble, i motsetning til forrige gang, avslørt. I våre undersøkelser fant 
vi ut at dette ikke kunne være samme elev som starte forrige lekkasje.  
 
Det ble i møtet poengtert av en foreldrerepresentant at det har vært mye rot i korridorene 
under rehabiliteringen. Rektor informerer om at skolen har gått igjennom rutinene for 
rydding på nytt med alle ansatte 
 



Ansettelser 
Skolen viderefører vikariatene til Anita Svanteson og Anette Aaeng. Ingunn Smørgrav er 
ansatt i fast stilling og Ove Rekstad, som avslutter sitt arbeidsforhold på Lutvann skole, 
erstattes av Mohammad Kamran Bhatti.  
 
Skolen har trukket utlysningen av to stillinger grunnet mangelen på gode kandidater. Den 
ene stillingen som var utlyst var den som skal erstatte spesialpedagog Hilde Stagrim. Den 
andre var en stilling på avdeling Blåklokke. Vi vil lyse disse ut på nytt senere. Stillingen på 
Blåklokke vil besittes av Amal Said til ny lærer er på plass.  
  
Undersøkelser (foreldreundersøkelse og AKS) 
Foreldreundersøkelsen: 
Dette er en nettbasert undersøkelse som besvares av én foresatt per elev. Svarprosenten i 
Oslo var på 50%, det vil si ca. 60 000 respondenter. Svarprosenten på Lutvann foreligger 
ikke per dags dato, da vi har hatt problemer med rettigheter i HR-systemet. Undersøkelsen 
handler i hovedsak om elevenes trivsel og viser at elevene i Osloskolen trives stort sett 
godt. Rektor gjennomgikk i en PowerPoint-presentasjon noen av resultatene for Oslo. 
Utdanningsetaten mener at en svarprosent på 50 % er nok til å gi et bilde av situasjonen i 
Osloskolen. Dette fordi antallet respondenter likevel er høyt. Rektor svarer på spørsmål i 
møtet at svarprosenten nok bør ligge på rundt 70-80 prosent på Lutvann for å kunne gi et 
god bilde av situasjonen her.  
 
Rektor uttaler at å skape et godt og trygt skolemiljø vil være et av fokusområdene neste 
skoleår. Det kommer blant annet en endring i opplæringsloven som trer i kraft 1. august. 
Lutvann skole gjennomførte en ny elevundersøkelse på vårparten. Den viste en svak 
forbedring av elevenes psykososiale læringsmiljø.  
 
Undersøkelse AKS 
Her var det nyttig med påminnelser som ble sendt ut til foresatte. På Lutvann var det 43% 
hadde svart før første påminnelse. På slutten av perioden var vi på svarprosenten på 67%. 
Undersøkelsen ble sendt ut til alle foresatte på 1. – 4. trinn. Naturlig nok var flest 
besvarelser fra de som har barn i AKS. Det var høyere svarprosent enn ved forrige 
undersøkelse. Resultatene kommer 15. juni. 
 
Læringsresultater vår 17 
Rektor viser resultatene på Kartleggingsprøvene i lesing og regning 1.-3. trinn. På 3. trinn 
var det jevnt over fremgang. På 2. trinn var det fremgang på ett område – Å stave ord. 
Generelt svært svake resultater på 2. trinn. 72,92 % havnet under kritisk grense på området 
Å forstå ord. Dette viser at vi har ikke truffet godt nok med undervisningen på 1. – 3. trinn. 
Det betyr at vi må gjøre noe annerledes. Neste skoleår vil vi samarbeide med PPT for å 
heve kompetansen innen tilpasset opplæring. Skolen har også fått tildelt tre ekstra 
lærerstillinger på 1. – 4. trinn i prosjektet Mer læring. Disse skal brukes til å tette 
kunnskapshull og forbedre de yngste elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og 
regning. På spørsmål om skolen har analysert resultatene godt nok til å vite at dette er de 
riktige tiltakene, svarer rektor at analysen er gjennomført og at Mer læring-lærerne 
allerede er i gang med drøfte hvordan tiltakene kan få størst mulig effekt på elevenes 
læringsresultater. Resultatene vil bli lagt frem for lærerne i plenum. Rektor vil vise 



resultater jevnlig på driftsstyremøter fremover. Det var en forbedring av resultatene på 
høstens nasjonale prøver, men skolen mener at økt fokus på grunnleggende ferdigheter på 
de lavere trinnene vil føre til enda bedre resultater på mellomtrinnet og ungdomsskolen. 
Rektor påpeker at alle tiltak som omhandler undervisning skjer parallelt med satsingen på å 
bedre elevenes psykososiale læringsmiljø.  
 
Driftsstyret tar orienteringene til etterretning 

Sak nr. 15/17: Eventuelt.  

IT-plattform 
Rektor leser opp e-post fra FAU hvor det kommer frem at det er en viss misnøye med at 
det har tatt lang tid å få på plass gode systemer rundt IKT. Rektor forklarer at dette skyldes 
ulike utfordringer. Skoleplattform Oslo har blant annet strevd med stabilitet. Vi har hatt en 
del sykefravær på sentrale personer inne IKT internt på skolen. Det har heller ikke vært 
tilfredsstillende kvalitet på tjenestene fra Sagene data.  
 
Et tiltak for å forbedre oss på dette området har vært å gå i dialog med Sagene data, noe 
som har ført til at vi i løpet av året har fått tildelt ny konsulent i tillegg til økt støtte direkte 
fra ledelsen i Sagene data.   
 
Foreldrerepresentantene i møtet påpeker at de synes brukervennligheten ikke er god nok 
på den gjeldende IKT-løsningen. Det er for eksempel vanskeligere enn tidligere å finne frem 
ukeplanen digitalt. 
 
Rektor uttaler i møtet at skolen skal jobbe for å forbedre seg på dette området, men 
påpeker samtidig at det er andre sider ved driften som må prioriteres foran IKT akkurat nå. 
 
 
Trærne i Lilleskogen 
Det har stått om dette Akers avis. Det saken handler om er at det to personer i 
velforeningen som ønsker å tynne ut skogen, men at borettslaget ikke ønsker dette. Rektor 
informerer om at det er undervisningsbygg som har ansvar for dette området av skolen.  
Undervisningsbygg har snakket om de prioriterer sikkerhet og informert rektor om at de nå 
har kuttet ned råtne trær som sto i fare for å falle. Dette ble gjort i dag etter befaring på 
fredag. Denne saken kommer opp med jevne mellomrom.  
 
Trafikksituasjonen 
Det ble gjennomført befaring tirsdag 9. mai. Det kommer frem i det foreløpige referatet at 
det legges opp til bedre skilting i området og et trafikklys i overgangsfeltet nedenfor skolen. 
I referatet ser det ut til at alle på befaringen var enige om dette.  
Politikerrepresentanten forteller i møtet at han besvarte en henvendelse omkring dette i 
dag. I hans uttalelse ba han dem legge ekstra vekt på dette med trafikklys, og da helst 
elektroniske skilt hvor man kan endre fartsgrensen etter behov. Rektor er enig i dette og 
uttaler at det nå blir både flere beboere og arbeidsplasser i området. Det har også tidligere 
blitt snakket om å få en fotgjengerovergang lenger opp i veien, der hvor elevene ofte løper 
over veien. AF-gruppen har fått beskjed om å se på rutinene rundt kjøring av 



anleggsmaskiner i området. I møtet ble det uttalt at fartsgrensen ikke burde være 50 km/t i 
nærheten av skolen. Skolepatruljen og dens oppgaver ble også drøftet i møtet.  
 
Rektor informerer om at skolen har sagt seg villig til å delta i prosjekt Barnetråkk. Mer 
informasjon om dette finnes på www.barnetrakk.no.  
 
Rektor vi ta kontakt med skolens politikontakt med tanke på at det kanskje bør settes inn 
tiltak langs skoleveien ved skolestart.  
 
Rektor informerer om at tiltaket FAU gjennomførte på parkeringsplassen tidligere i 
skoleåret har hatt god effekt.  

 
Asfalteringsarbeid på fotballbanen 
FAU har ikke hørt noe mer om asfaltering på banene, men det er sagt at det skal 
ferdigstilles i løpet av kort tid. 
 
Utleie av skolens lokaler 
Politiker viser til et skriv angående utleie av skolens lokaler. Rektor vil besvare denne 
senere. Lutvann skole er generelt enkelt å få leie. Skolen tjener ikke noe på utleie. Leien 
dekker i all hovedsak bare lønn til tilsynsvaktene. Skolen sier ikke opp leieavtaler uten at 
regler i leiekontrakten eventuelt er brutt.  
 
Oppbevaring av medisiner på skolen 
Dette kom opp under sak 14/17, men er i referatet satt inn som en eventuelt-sak.  
Det kom om et spørsmål om medisiner kan oppbevares andre steder enn i sekken. Rektor 
informerer om at reglene rundt dette kommer litt an på hvilken type medisin det er, men 
at medisin uansett ikke bør lagres i skolesekken. Skolen har egne rutiner for dette med 
medisiner og medisinering i skoletiden. En generell regel er at all medisin som skal tas på 
skolen skal skolen informeres om og lagres på egnet sted. Foresatte skal fylle ut et eget 
skjema om dette ved skolestart. Det er viktig at foresatte kommuniserer med skolen om alt 
som har med medisiner og medisinering å gjøre. Foresatte til skolestartere blir spurt om 
dette på innskrivingsdagen.  
 
Driftsstyret mener at det bør gå ut et eget skriv til foresatte hvor rutinene for dette 
forklares.  
 
Vedtak: Skolen sender ut et skriv til foresatte med informasjon om dette med medisiner og 
medisinering i skoletiden. 
 
 
Miljøarbeider  
På spørsmål om skolen har midler til å ansette en miljøarbeider neste skoleår, svarer rektor 
at dette fremdeles er noe usikkert.  
 
Ny tid for DS-møte 
Det blir innkalt til nytt møte før sommeren om det er behov.  
 

www.barnetrakk.no


Oslo, 15.05.17 
 
Hege Frøvik /s/      Svein Pillgram Hansen /s/ 
Leder        sekretær 
 


