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MØTEBOK 
 

Tilstede: Finn Erling Røgenæs, Inga Fønstelien, Mia Skjøld-Lorange, Grete Svensen, Caroline 
Borch-Nielsen, Fredrikke Finne, Konrad Magnus, Sissel F Eilertsen, Svein Søvde 

Fravær: Alexander K Bjerke, Markus Kreutzer 

Møtetid: Tirsdag 15.1.2019 kl. 16.00 

 

 

SAKSLISTE: 

 
Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Ok 
   
Sak 2/19 Godkjenning av møtebok: Ok 
 
Sak 3/19 Budsjett 2019   
Se egen oversikt budsjett 2018, budsjett 2019 og foreløpig regnskap 2018. Tildeling er ca 870 00 kr mindre 
enn 2018 på grunn av færre elever (55 elever). Elevprisen 2019 er kr. 55700. Skolen vil bruke 828 000 kr. til 
IKT utstyr for elevene i 2019 + et lån fra etaten med nedbetaling med 185 000 kr per år i 4 år. Se også egen 
finansieringsplan.  Da dekker vi en til en på alle trinn. Skolen har da ca 27,2 årsverk til undervisning i 2019. 
forutsetning er at mindreforbruket, beregnet til 500 000, går til innkjøp av PCer. Det innebærer lite hand-
lingsrom på andre områder, som lærertetthet, vikarer mm. Budsjettet er lagt med forutsetning om like 
mage klasser, 18 totalt, og 400 elever. Budsjettet skrapet ned til beinet: For å få penger til lærere og PC-er. 
Tildelingen er for liten til at vi kan drive en skole etter K06. opprettholder vi antall klasser, men får noen 
flere elever blir bildet noe annerledes. Vi vet også at det kan komme nye tildelinger utover året. DS god-
kjenner budsjettet, med innkjøp av PCer slik det er skissert i innkjøpsplanen, selv om det fører til et merfor-
bruk i 2019.  
 
 
Sak 4/18 Strategisk plan 2019  
Fokus på elevmiljø og IKT. Deltakelse i prosjekt - lærerik bruk av læringsteknologi, med oppstart august 
2019.  Se vedlagt prosjektbeskrivelse. Slik strategisk plan foreligger mener DS den er for omfattende. DS 
anbefaler at skolen fjern så mye som mulig. Maks 1- 3 strategiske tiltak. Satsingsområdene bør være elev-
miljø og IKT. DS diskutere elevmiljøet og elevundersøkelsen: Skolen opplever at det er vanskelig å forstå 
resultatene. Litt usikkert hva som skjer når elevenesvarer, men elevrepresentantene mener en del elever 
ikke svarer reelt på elevundersøkelsen. Mye tull og misforståelser. "Undersøkelsen er for lang – vanskelige 
spørsmål". Dette forklarer likevel ikke hvorfor andre skoler i nærområdene får betraktelig bedre resultat: 
Lavere mobbetall og mindre vold. DS diskuterte også oppfølgingsundersøkelser og validiteten i anony-
me/ikke anonyme undersøkelser. Elevene mener mange elever vil nok ikke svare dersom undersøkelsen 
ikke er anonym. Atferds senteret i Stavanger har helt klart uttalt at slike undersøkelser ikke har verdi der-
som de er anonyme. Hva med "pulsmålinger", korte spørsmål hver 14. dag? Elevene mener det blir for mye, 
men kanskje om de må svare litt sjeldnere. Bør skolen utarbeide undersøkelse som elevrådet er med på å 
lage? DS har ingen konklusjon på tiltak, men skolen må styre etter resultatet som foreligger. Bedring av 
elevmiljøet ved skolen må og vil derfor være prioritet nummer 1. i strategisk plan.  Ny plan oversendes DS 
med referatet og innspill kan sendes per e-post til rektor.  
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Sak 5/18 Eventuelt  
 
Bygg: Håpløst fysisk miljø. Svein rapporterer videre. Anbefaler FAU, SMU, AMU og elevrådet bruker sine 
kanaler.  
 
Kjell Tore Våle har melder opp Midtstuen skole til det neste faste møtet om skoleanleggene mellom UDE, 
UBF og vernetjenesten 14. januar. Her vil de se på punktene du tar opp under samt tilstandsrapporten og 
vurdere behov for flere målinger og eventuelle tiltak. Skolen etterspør resultat fra møtet.  
 
Videre starter BUF/ASA en konseptvalgutredning for utvidelse av ungdomsskolekapasiteten i Vestre Aker. 
Som en del av denne utredningen vil det være naturlig å vurdere tilstanden til Midtstuen skoles anlegg og 
se på behov for tiltak. Utredningen vil gjennomføres i løpet av 2019 og anbefalingen vil sendes på høring 
våren 2020 i Utdanningsetatens utkast til Skolebehovsplan 2021-2030.  
 
Det arbeides nå med en ny metodikk og registrering av utgående kapasitet av hele porteføljen av skole-
bygg. Dersom det i dette arbeidet viser seg at man burde endre fargekode på Midtstuen så vil dette danne 
grunnlag for eventuelle videre tiltak. Omfanget av tiltak (vedlikehold, rehabilitering eller investering) er 
vanskelig å antyde ut i fra en tilstandsvurdering, da vi også vil vurdere egnethet og funksjonalitet. Målet 
med arbeidet er å få en omforent prioritert liste av skolebygg som trenger videre oppfølging.  
 
Innspill til fremtidige DS- møter: fast agenda på møtene:  
DS: At elevene kan komme med sine saker, hva som rør seg.   
FAU: Det samme.  
Lærerne: Det samme.  
 
Vedlegg:  
Budsjett  
Rammer  
Innkjøpsplan IKT 
Prosjekt "Lærerik bruk av læringsteknologi"  
Strategisk plan 2019 med risikorapport og tiltaks- og aktivitetsplan  
 
 
 

 Møtedatoer i DS Midtstuen skole våren 2019:  
Tirsdag 5. mars kl. 16.00 
Tirsdag 7. mai kl.16.00 
 
 
 
 

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

