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Sak nr.16/17: Godkjenninger. 

Innkalling.  

Saksliste 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak nr. 17/17: Referatsaker – orienteringssaker 

Rektor informerer om årsak til manglende utbetalinger av honorarer. Det er hyret inn vikar 

fra vikarbyrå på skolens kontor. Mest sannsynlig videre vikariat.  

Pol.repr. sier at han sendte en mail angående utbetalinger i sommer på grunn av at dette 

var tatt opp i et sentralt møte. Der viste det seg at flere skoler ikke har utbetalt lønn til 

driftsstyrene. Derfor var dette en sak på et sentralt møte, og pol. repre. sendte e-post. .  

Utbetaling sikres på oktoberkjøringen. 



Status økonomi 
Ligger an som skissert før sommeren. Mangler en person i spes. ped. Har gjennomført 
intervjuer og vil tilby stilling. AKS og skole ligger an til å gå i null ved årsslutt.  
Spørsmål om vi har fått kompensasjoner og sykefravær – rektor sier vi har fått inn noe.  
Skolen opererer med et «skyggeregnskap». 
 
Undersøkelser (foreldreundersøkelse og AKS) 
Foreldreundersøkelsen på AKS 
Svarprosent på rundt 80% - ikke bare de som har barn i AKS, men alle foresatte på skolen.  
To veldig tydelige signaler til oss på Lutvann: 

1. Opplevd trygghet – her skårer vi svakt 
2. Publiserte planer til foresatte – rektor sier det er vanskelig å helt se hvorfor vi 

skårer svakt på dette, da AKS informerer på flere forskjellige plattformer 
 
Rektor har utfordret og følger opp ansatte på AKS, spesielt på punktet med opplevd 
trygghet.  
 
 
Spørsmål om hvor stor andel tospråklige elever vi har – 83%  - kommentar: kan være 
utfordrende.  
 
Spørsmål fra Frøvik: Kan lærerne spørre på utviklingssamtaler hvordan eleven har det på 
AKS? Rektor svarer: Skolen har et samarbeidsforum med skole, AKS og foresatte – der blir 
dette et punkt på agendaen.  
Frøvik: Også forvirrende med rangeringen fra 1-6. Kan være en del misforståelser rundt 
dette.  
Pol.repr.: Dette er meget bekymringsfullt. Hvis politikerne får inn upresise tall, er det en 
stor utfordring, for eksempel problemer rundt barnefattigdom.  
 
Svarene på utv. samtalen kan avkrefte eller bekrefte om tallene fra foreldreundersøkelsen 
stemmer eller ikke.  
 
Pol. Repr.  tar dette med seg videre inn i bydelsarbeid 
 
 
Endring i opplæringslovens §9A 
Rektor informerer om endringen i loven.  
Personalet, foreldremøter, endret arbeidstidsavtalen – styrket inspeksjonene, samtlige av 
lærerne var ute i starten av skoleåret, fått fjernet vår mulighet til å fatte enkeltvedtak, 
aktivitetsplikt med tilhørende aktivitetsplan,  
Rektor: Dette er ikke så mye nytt – det handler mye om dokumentasjon. 
Miljøarbeider ansatt – Jan Christian i 50% - dette for å drive forebyggende. Med på møter 
hver tirsdag. Ekstra øye med noen elever.  
Vi har 5 saker pd. 
Noen saker tar med tid enn andre. Vi forsøker å sette inn tiltak på hele elevgrupper, 
snarere enn enkeltelever,  
 



Forslag: Få eksterne (besteforeldre) inn å være en ressurs i friminutt.  
Rektor: Det er en grunn til at vi er ute og hilser, bruker lekeledere, elevrådet er inne på 
fellestider. 
Skolen mener at vi har hatt en god oppstart av skoleåret.  
 
Spørsmål fra Frøvik: Hva er saksgangen rundt meldte saker? 
Rektor: Forteller om Elevmøter. Viser frem en Aktivitetsplan. Forteller litt generelt om 
saksgang og oppfølging.  
 
Mer Læring1.-4 
Vi har tilsatt samtlige. De er i full sving. 5 personer i team. I gang med å tett hull i kunnskap. 
Bruker kartleggingsprøvene for å avdekke hvor skoen trykker. Tatt utgangspunkt i NSL. 
Tester alle 1. trinnselever. 2.-4. trinn brukt kartleggingsprøver til å finne ut hva som skal 
jobbes med.  
 
Spørsmål: Hvor godt må en elev kunne norsk før de kommer inn i normalskolen? 
Spørsmål: Avdekker man også elever som er sterke i dette arbeidet?  
Pol.repr. Det er viktig at elever som er sterke blir fulgt opp også. 
Rektor: De som jobber med ML skal også veilede på AKS samt øvrige ansatte på skolen.  
Spørsmål: Hvem er de 5? Rektor: Erfarne lærere som har jobbet lenge i skoleverket.  
 
 
Sak nr. 18/17: Kartlegging av reglement for DS 

Byrådsavdelingen har bedt oss om å se på dette som egen sak i DS. 

Rektor gjennomgår kartleggingsskjema. Dette skal besvares og sendes inn innen 25.09.17. 

Kommentar: Det kan være et mareritt å ordne med dette i bydelen. Mange skoler fører til 

en belastning. Pol.repr. mener at det nesten bare må være slik. Ser ingen annen måte å 

gjøre det på. Det er lettere å rekruttere medlemmer til DS på VGS.  

 

Spørsmål: Hvorfor sitter vi med 3 politiske representanter?  

Svar pol.repr.: For at det skal være kort vei til byrådet.  

Kommentarer: Det er utfordrende dette med at andre skoler strever med å pol.repr. til å 

stille.  

Forslag om å la DS følge bydelsperioden i stedet for annethvert år.   

NB! Neste møte må alle referater signeres av rektor og DS-leder. 

Ønske fra pol.repr. å innhente mer informasjon om samarbeid mellom bhg og skole, samt 

hvis mulig, hente inn info om antall elever som kommer til skolene i bydelen.  

Konklusjon: Kom en del innspill. Blir sendt ned av rektor i henhold til frist –  

Sak nr. 19/17: Eventuelt.  



Hvordan ble det 1. trinn i pr, to eller tre klasser? 

Svar: Det ble tre klasser. Noen elever ikke kommet enda. Noen fraflytninger.  
 
Spørsmål om nybyggene: 
Blir det mange barnefamilier nå? Vet ikke.  
 
Trafikksituasjonen: 
Den er ikke god nå.  
Det er mange biler parkert relatert til byggingen og denne uka også militært. 
Pol.repre. sier FAU bør gå til avisen med dette.  
FAU stiller på parkeringsplassen  
Aldri vært nødvendig ved øvelser å parkere i Lutvannsveien. 
Kanskje skal melde politiet om at skolen synes det er et problem med trafikken – de har 
sagt de kan øke antallet kontroller hvis så. 
 
 
 
Oslo, 18.09.17 
 
Hege Frøvik /s/      Svein Pillgram Hansen /s/ 
Leder        sekretær 
 


