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MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYREMØTE, SØRKEDALEN SKOLE 
 
Tilstede: Ingrid Nyhus, Edvard Aaby, Benedicte Schibbye, Anita A. Hoff, John Peter Tollefsen, 
Johan Mosvold Larsen, Kirsten Martinsen, Karoline Hoel Balstad,Torill Birkelund,  
  
 

Oslo 09.05.2019 
TID:   Tirsdag 07.05.19   kl. 17.00-19.00 
STED:   Personalrommet, Sørkedalen skole,  
 
  

Sak 16/19 Innkalling godkjent. 
 
Sak 17/19       Møteprotokoll av 06.03.19 godkjent. 
 
Sak 18/19 Status økonomi. 

Alle tre koststedene er i god balanse og har et mindreforbruk som skal 
benyttes til investeringer og bemanning i forhold til neste skoleår. DS 
ønsker en skriftlig redegjørelse og en forklaring på de økonomiske 
valgene før møtet, slik at en kan forberede spørsmål. 

 
Sak 19/19 Resultatene fra vår "egen elevundersøkelse", tatt før påske, viser at: 
  -alle har noen å være sammen med 
  -det er bedring rundt elevenes læringsmiljø og trivsel 
  -elevene melder om bedring og endring 
 Dette viser at tiltakene skolen har satt inn har fungert, da det er en 

markant bedring.  
Forslag fra driftsstyrets leder om å bruke "klassetrivsel.no" for å 
kartlegge trivsel. 
Bruk av sosiale medier og mobil, så har 3.trinn laget felles regler for bruk 
av sosiale medier og spill. Oppfordrer foresatte til å følge med på hva 
barna gjør. 

 
Sak 20/19 Totalt 54 elever neste skoleår. 
  Organiseringen: 
  1.-2. trinn 10 elever 
  3.trinn  11 elever 
  4.trinn  11 elever 
  5.-6.trinn 12 elever 
  7.trinn  10 elever 
  Camilla Bragemo- Wold er ansatt som sosiallærer. 
 

Profilbygging- Vi ønsker flere elever til skolen. Hvordan jobbe mer 
synlig? Facebook, Instagram?  
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Sak 21/19 Oppfølgingspunkter fra forrige driftsstyremøte: 
-Trafikksituasjonen- Leder av DS følger opp 
-SAKS- prosjekt "lesing og regning" fortsetter neste skoleår. Servering 
av varmmat må følges opp fra SAKS 
-Planer for utbedring av garderobene er klare. Oppstartsmøte 09.05.19. 

 
Sak 22/19 Informasjon fra skolen. 
 Kartleggingsprøver er gjennomført.  
 Det jobbes med ansettelse av konsulent. 
 Rapporten vedrørende felles rektor for Bogstad og Sørkedalen skoler er 

ikke ferdig. Det vil bli innkalt til et ekstraordinært driftsstyremøte når 
denne er ferdig. 

  
 
 
 
Sak 23/19 Eventuelt 
 Ingen saker til eventuelt. 
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Ingrid Nyhus sign     Torill Birkelund  sign 
  leder driftsstyret                      sekretær  
  

 
 
 
 
 


