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MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYREMØTE, SØRKEDALEN SKOLE 

 

Tilstede: Edvard Aaby, Christian Nordshus, Ingrid Nyhus, John Peter Tollefsen, Live 

Bressendorf Lindseth, Johan Mosvold Larsen, Kirsten Martinsen, Karoline Hoel Balstad, 

Kristin Thoen Haugli, Torill Birkelund, Lise Engstrøm (under sak 27/18)  

 

Oslo 21.09.2018 

TID:   Onsdag 19.09.18   kl. 17.00-19.00 

STED:   Personalrommet, Sørkedalen skole,  

 

 Sak 25/18 Innkalling godkjent. 

 

Sak 26/18       Møteprotokoll av 24.04.18 godkjent. 

 

Sak 27/18 SAKS- Ønske om matservering. 

 Pr i dag serveres det to dager med mat. Frukt og grønt på mandager. 

Tidsbruk rundt matservering er et problem, men AKS-leder skal se på 

muligheten for å servere mat en gang til i uka. Oppfordrer stadig foresatte 

til å unngå usunt pålegg og boller/kaker i matpakka. 

 Prosjektet: "Lesing og skriving i AKS"- Har deltatt på workshop 1 av 4 

på Bogstad med Bjørnsletta, Bogstad, Lysejordet og Sørkedalen skoler. 

Veldig vellykket. 

  Bevisstgjøring på gode læringsstøttende aktiviteter. Fokus på samarbeid 

skole-SAKS. Fast møtetid baseleder- 1.trinnslærer en gang i uka. Vi er 

godt i gang og dette kommer tilsyne i aktivitetstilbudet. Viktig å profilere 

dette slik at de som har etterspurt høyere aktivitetstilbud ser endringen. 

 

Sak 28/18 Ass. rektor orienterte om økonomien på de ulike koststedene. Den er 

stabil og tilfredsstillende. Noe utestående på koststed 12221 i forbindelse 

med sykkelprosjektet, men midlene vil komme før jul. 

SAKS har investert i I-pad til 1.-4.trinn. Dette skal brukes til 

læringsstøttende aktiviteter. Personalet hospiterer på Bogstad.  

Det påpekes at regnskapet viser at det drives godt. 

 

Sak 29/18 Johan orienterte fra et møte med Multi-consult og Bymiljøetaten. 

Kommunen ønsker å gjøre noe med trafikksituasjonen. Vi ønsker trygg 

trafikksone rundt skolen. Byggestart håpes på i 2023. Ulikt for ulike deler 

av Sørkedalen. Skolen sendte en henvendelse til BU 21.01.18, men denne 

er ikke tatt til følge. Vi ønsker skilting, fartsdumper, fortau til Lokalet. 

Johan er vår kontaktperson og John Peter tar opp situasjonen på møte i 

Byutvikling, samferdsel og miljøkomitéen. Vi fortsetter å "mase". 

Sak 30/18 Informasjon fra skolen:  

 Det har vært en god start. 57 elever totalt. 6 førsteklassinger. 1 ny lærer.  

Vi har blitt miljøfyrtårnskole. 

Studieturen for det pedagogiske personalet var vellykket. 
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Nasjonale prøver på 5.trinn i oktober. 

Vennskapsuke i uke 38. Fokus denne perioden: "Smile og hilse på 

hverandre" 

Undervisningsbygg har vært på en befaring på skolen. En del fliser i 

dusjen har sprukket i vinter. Denne utbedres med det første. 

 Det kom spørsmål ang toalettene. I en rapport fra Multiconsult blir det 

konkludert med at vakumtoalettene ikke blir skiftet ut.  

 

 

Sak 24/18 Eventuelt 

 I følge reglene må det ansettes en tilsynsvakt ved utleie. I den forbindelse 

bør det også skiftes låser på ytterdørene. 

 

Punkter til oppfølging på neste møte: -     Dusjer 

- Trafikk  

  

Neste driftsstyremøte: 21.11.18 kl.17.00-19.00. 

   

 

Ingrid Nyhus sign     Torill Birkelund  sign 

leder driftsstyret                 sekretær  

  

 

 

 

 

 


