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MØTEPROTOKOLL  DRIFTSSTYREMØTE, SØRKEDALEN SKOLE 

 

Tilstede: Live Bressendorf Lindseth, Asbjørn Hjelten, Frank Aubert, Erik Eiklid 

Monica David-Andersen, Kirsten Martinsen, Anders Fossum Bjørnsen, Torill Birkelund 

 

Oslo 28.09.2017 

TID:   Tirsdag 26.09.17   kl. 17.00-20.00 

 

STED:   Personalrommet, Sørkedalen skole,  

 

  

Sak 22/17 Innkalling godkjent. 

 

Sak 23/ 17      Møteprotokoll av 13.06.17 godkjent. 

 

Sak 24/17 Det ble redegjort for den økonomiske situasjonen for de tre ulike 

koststedene. Totalt sett har vi en tilfredsstillende økonomi i forhold til 

budsjettet. Sak 25/17 Foreldreundersøkelsen for 2017 ble gjennomgått. 

Svarprosenten var veldig bra fra foresatte. På noen av punktene scoret vi 

bedre enn Oslogjennomsnittet, mens på andre punkter lå vi noe under 

Oslo- gjennomsnittet. Disse punktene må vi fokusere på. Undersøkelsen 

er for øvrig publisert på hjemmesiden til skolen, og samtidig ble det ytret 

et ønske om å informere foresatte på skole-SMS. 

Sak 26/17 Informasjonssaker 

- Planleggingen av årets jubileum er godt i gang. Pernille Sørensen og 

Dagfinn Lyngbø har skrevet et stykke til jubileumsforestillingen som 

elevene er i full gang med å øve på. Selve forestillingen vises 22.10. 

kl.16.00. Den vil også bli vist 23.10. på dagen. Det vil være en åpen 

forestilling. Jubileet vil også bli markert 20.10. med fotballkamp 

mellom lærerne og tidligere elever, og 21.10. vil det bli arrangert 

disco i gymsalen for skolens elever. 8.11.- og 9.11. vil det bli 

arrangert en jubileumskonsert i Sørkedalen kirke. 

- Det ble informert om oppstart inneværende skoleår. Alle lærere er på 

plass, og pr dags dato har skolen 64 elever, 16 nye elever og 2 nye 

lærere. 

- Undervisningsbygg er godt i gang med å sette opp nye lekestativer. 

Samtidig kom det et ønske fra driftsstyret at Vegard undersøker om 

planene og muligheter for kunstgress på banen. Undervisningsbygg 

har lovet oppstart av arbeid med avløp innen 2017, dette er ikke 

påbegynt. Må følges opp, for at planlegging av kunstgress kan 

implementeres i arbeidet. Følges opp av politiske representanter og 

skolen. 

- Møtedatoer for DS- møter inneværende skoleår er 28.11.17, 16.01.18, 

28.02.18, 29.05.18.Det vil bli opplæring av driftsstyrets leder og 

sekretær 6.11.17 på Fernanda Nissen. 
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Sak 27/17 Eventuelt. 

DS- leder har fått to saker fra Jan Fredriksen. Disse vil bli satt på 

sakslisten på neste DS- møte. 

Evaluering av samarbeidet med Bogstad settes på dagsorden på neste 

DS- møte. Det må da også besluttes om prøveordningen kan evalueres til 

våren, eller om prøveordning skal forlenges et år. 

Det undersøkes hvem som er medlemmer av SMU- Skolemiljøutvalget 

til neste DS- møte. Disse møtene må inngå i en møteplan. 

Neste FAU- møte er 12.10.17 kl.18.00. Begge foreldrerepresentantene 

møter der for å "verve" foreldrerepresentanter til driftsstyret. 

Trafikksituasjon ved skolen ble også diskutert. Ved skolestart er det 

mange foresatte som kommer samtidig for å levere barna sine, og det kan 

til tider oppstå uoversiktlige situasjoner. 

 

   

 

 

 

 

Erik Eiklid sign     Torill Birkelund  sign 

leder driftsstyret                 sekretær  

  

 

 

 

 

 


