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      MØTEBOK 

7.5.2019 
 

Tilstede: Finn Erling Røgenæs, Inga Fønstelien, Mia Skjøld-Lorange, Grete Svensen, Caroline 
Borch-Nielsen, Fredrikke Finne, Cathrine Benjamin-Wormdahl, Markus Kreutzer, Svein Søvde, 

Sissel F Eilertsen 

Fravær: Alexander K Bjerke, Konrad Magnus  

Møtetid: Tirsdag 7.5.2019 kl. 16.00 

 

SAKSLISTE: 

Sak 10/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 

  Vedtak: Godkjent  

 

Sak 11/19 Godkjenning av møtebok (vedtakssak) 

  Merknader: DS leder og nestleder ønsker fyldigere referat og ny mal for møtebok.  

  Vedtak: Tatt til etterretning og ny mal benyttes fra og med dette møtet.  

 

Sak 12/19 Gjennomgang av reglement for DS (orienteringssak) 

  Se egen PP med DS reglement for Oslo kommune  

Vedtak: DS medlemmene har lest, orientert seg i innholdet og tatt dette til etterretning.           

Ingen spørsmål.  

 

Sak 13/19 Økonomi pc-innkjøp og lærernorm (drøftingssak) 

Se eget vedlegg – prognose for merforbruk per i dag 1 500 000. Vedlegget er endret (rød 

skrift i vedlegget), da det viste seg å være en feil i oppsettet. Utgifter til lærernorm er 1/5 av 

oppsatt slik at merforbruket er kraftig redusert til en prognose = kr. 130 241. Mulighet for å 

redusere dette gjennom endring i organisering av lærere, vikarordning og budsjettjusteringer 

fra kommunen.  

 

Vedtak: DS tar prognosen til orientering, med de endringene som oppstod i møtet. DS er po-

sitive til et merforbruk når skolen dekker behov for PCer og oppfyller lærernormen.  

 

Sak 14/19 Evaluering av skoleåret 2018-2019 (drøftingssak) 

  Drøftes opp mot strategisk plan.  

Månedsbrev: Sendes månedlig, men noen klasser opplever forsinket utsendelse.  Noe 

skolen kan forbedre til neste år. Det er et ønske om at det blir sendt ut e-poster med 

positivt innhold oftere. Dette videreformidles til lærerne. Forslag om månedsbrev fra 

rektor.  

 

Fagfornyelsen, hvordan informere til foreldre om hva skolen gjør? Skolen komme 

tilbake til temaet til høsten. Foreløpig har skolen arbeidet med personalet om ny 

overordnet del av læreplanen, ettersom denne er vedtatt. I tillegg har vi skolering i 

fagfornyelsen både på ledernivå og lærernivå, og mer kommer.  Nye læreplaner i fa-

gene skal være klare i november 2019.  

 

 

 

mailto:Postmottak.Midtstuen@gs.skoleetaten.oslo.no


 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Midtstuen skole 
  

 

 
     

Einar Skjæraasens vei 21, 0782 OSLO Tlf: 23 22 07 20 
E-post: postmottak.midtstuen@gs.skoleetaten.oslo.no Faks: 23 22 07 35 

 

Skolen har arbeidet med å utvikle flere tverrfaglige oppgaver og prosjekter i under-

visningen. I år har vi for eksempel gjennomført disse prosjektene:  
-Ungt entreprenørskap 8. trinn  

- Det er min kropp  9. trinn  

- sex, drugs and rocken roll (Ullern) 10. trinn 

 

Elevene er positive til tverrfaglighet. De vil gjerne ha mer av dette i undervisningen, 

gjerne med samarbeid på tvers av klasser. De mener det gir økt motivasjon og for-

bedring av elevmiljøet.  

 

Skolen har forsøkt ut "Klassetrivsel" på 9. trinn, og har planer om at denne skal gjen-

nomføres i alle klasser og alle trinn til neste skoleår. Lærerne bruker resultatene til 

generelt arbeid med elevmiljøet i klassene og på trinnet, til elevsamtaler og til enkelt-

saker. Lærerne er syns de har god nytte av denne, og elevene svarer positivt til inn-

holdet i undersøkelsen. Den gir mer konkrete spørsmål og svar , som bedre kan bru-

kes til arbeidet med elevmiljøet. Den er et svært godt supplement til elevundersøkel-

sen, som elevene oppfatter som vanskeligere å svare godt på. Elevene ønsker seg mer 

sosiale aktiviteter i skoletiden. Skolen har imøtekommet med noe i friminuttene, men 

vi samarbeide vider for å se på muligheter framover. Samvær på tvers av klasser er 

også aktuelt og noe elevene ønsker seg. Elevene ønsker seg mer tydelig formidling 

av hvorfor de skal lære seg noe.  Dette er planlagt at den nye planene for elevenes 

miljø blir diskutert med elevene før sommeren/eventuelt ved oppstart august 2019, 

innspillene deres er allerede tatt inn i planene. Elevrådet skal presentere sine funn fra 

elevundersøkelsen i personalet i slutten av mai.  

 

Det er god bruk av dagsturer på alle trinn. To overnattingsturer arrangeres av skolen. 

- Overnattingstur til Rødkleivhytta på 8. trinn. Nå endret til overnatting i mai med 

telt/lavvo. Gjennomføres når elevene likevel må være ute av skolen pga. eksamen.  

- Overnattingstur på 10. trinn  i telt/lavvo med sykkel som en del av kroppsøvingsfa-

get om høsten.  

 

Skolen ser på hvordan foreldrene kan involveres mer. Det er et ønske fra skolen at  

alle foreldremøter skal ha verksted/workshop med konkrete oppgaver. Dette legger 

til rette for samtaler om det som skjer på fritiden, bruk av sosiale medier mv. Skolen 

er i dialog med  "Sterk og klar" (uavhengig organisasjon mot rus) om støtte inn  i det-

te arbeidet. De tilbyr foredrag og facilitering av verkstedene. Foredrag om rus, spill, 

sosiale medier, psykisk helse. Foreldrerepresentantene er ikke helt sikre på om for-

eldrene ønsker mer foredrag, og om det er aktuelt med flere foreldremøter.   

 

Rot og søppel i klasserommene - - hva kan vi gjøre med det? Det blir nevnt at klasse-

rommene er stygge og lite trivelige for elevene. Fra skolens ståsted kan ikke dette 

være begrunnelse for å rote, søple og ikke rydde etter seg. Det nevnes god klassele-

delse, vente "ut "elevene så de må rydde selv, og generelt at vi voksne arbeider for et 

ryddigere miljø i skolen.  
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Elevene ønsker seg flere og andre valgfag. Ikke alt er praktisk gjennomførbar og 

gruppene kan ikke bli for  små, vi er avhengig at nok elever søker seg til hvert valg-

fag.  Skolen har ett kjøkken som er forbeholdt undervisning i mat og helse og som 

tilrettelagt avdeling også skal bruke. Ingen kantine som kan benyttes til valgfag.  

 

Politikere er opptatt av at skolen trenger tydelig mål – forutsigbarhet – resultatopp-

nåelse for å gi skole tydelig retning i det arbeidet som gjøres.  

 

SaLTo (samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge 

kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge): Bydelen har ansatt egen ruskonsulent 

som begynner i mai. Han blir kontaktperson for skolen og gjør seg kjent med eleve-

ne. Til høsten vet vi mer om hvordan hans stilling vil bli brukt i arbeidet mot elevene 

våre.  

 

DS har innspill til om skoleåret starter godt, med fokus på fagene og skolearbeidet. 

Det skal være et faglig fokus for alle, men i kombinasjon med sosiale hensyn. Eleve-

ne på 8 trinn har en noe mer sosial tilnærming den første tiden slik at elevene skal bli 

godt kjent når de kommer fra flere ulike skoler.  
   

Vedtak: DS opplever at skolen er på god vei til å gjennomføre innsatsene i strategisk plan. 

Elevrådet skal være en del av arbeidet og rektor skal høre elevene og elevrådet særlig i ar-

beidet med elevmiljøet. Ellers skal skolen ta med seg innspillene fra DS i videre arbeid for 

neste skoleår.  

 

   

Sak 15/19 Nytt skoleår (orienteringssak) 

 Skolen planlegger 7 klasser på 8. trinn  og mangler per i dag 3 stillinger for å oppfylle læ-

rernormen til høsten.  

 

Vedtak: Ingen kommentarer  

    

 

Sak 16/19 Bygg – kort oppdatering (orienteringssak) 

  Lys skiftes i alle rom før sommeren. Arbeidet er godt i gang. 

  Trappeoppgangene blir utbedret der gulvbelegget er løsnet.  

Bygget er utredet og funnet for dårlig til å bli som det er, vi venter på prosess for totalrehabi-

litering eller ny skole. Dette vil trolig fremkomme i ny skolebehovsplan som kommer i 2020. 

Kildesortering: skolen har søkt og ventet på dette i et år nå. Det er lovet at utstyret 

skulle være på plass innen utgangen av april 2019, men skolen har ennå ikke mottatt 

utstyret. Vi er i kontakt med diverse kommunale instanser for å få dette på plass så 

fort som mulig. Rusken gjennomføres hvert år. Forslag om at orden er en del av 

Midtstuen uken.   

 

Vedtak: DS tar orienteringen til etterretning 
 

 

Sak 17/19 Eventuelt  

  Alle saker behandlet til ordinær agenda.  
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