
     MØTEBOK 

                           MØTEBOK FRA MØTET I DRIFTSTYRET VED VÅLERENGA SKOLE 

Dato: 22.05.2017 

Møtested: ledelsens møterom på Vålerenga skole 

Tilstede: Cathrine Berg Remøy, Bente Bukholm, Anne Halvorsen, Thomas Aker , Gro- Ellen 

Linnås, Rune Arild Wågane, Eirik Kjenna 

14-17   Godkjenning av møteinnkalling og saksliste for møtet. Saker eventuelt 

 Godkjent. Ingen saker til eventuelt. 

15-17  Protokoll fra sist møte 15.03.2017 

 Godkjent. 

16-17 regnskap skole Aks pr april 

Skolen og aks har positive regnskap og budsjettet ligger godt an med tanke på   

prognosene.  

17-17  DS ppt, en gjennomgang og oppsummering 

En gjennomgang av powerpointen. Vi har gode rutiner på Vålerenga skole. 

18-17  Utlysninger, ressurser neste skoleår, satsninger og prioriteringer 

 Vi har hatt 3 lærerstillinger ute og har snart kabalen for neste år klart. Vi har redusert 

ressursen på kontoret med 60 % og prioriterer å ha 3 sosiallærere i år også. Michael vil 

fungere som AKSleder og drifte aks sammen med 3 baseledere. Michael vil sitte på kontoret 

og jobbe med de administrative oppgavene halve tiden og resten av tiden vil han være ute 

på basene.  Neste skoleår vil vi fortsette å ha fokus på elevmedvirkning og ale skal 

timeplanfeste en time med klassens time hver uke. Skolen leier inn en svømmeinstruktør fra 

Lambertseter svømmeklubb, ved siden av lærere fra skolen sikrer vi god svømmeopplæring. 

Skolen ser også på en satsning rundt Ipad og er i en prosess. Tanken er at 1.trinn vil starte 

med Ipad som et supplement i lese- og skriveopplæringen. 

19-17  Orienteringssaker 

17.mai gikk veldig bra. Det var et godt oppmøte og en fin dag. 

Vålerenga skole har hatt en regneuke der elevene og lærerne hadde regneaktiviteter på 

tvers av klasser og trinn.  



4. og 7.trinn skal ha overgangsprøver i lesing og regning. Vi har et godt samarbeid med Jordal 

skole, slik at overgangen til ungdomsskole blir bra for elevene. 

Vi gleder oss til årets sommerfest. 

 

20-17 Eventuelt  

Vi må ha ny Ds leder i 2018.  

Neste møte blir i september. 

 

 

 

Oslo, 19.10.2017 

 

Nina Liholm         Cathrine Remøy 

rektor                      DSleder 

            

  


