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Tirsdag 22.05.2018 

17-18  Godkjenning av møteinnkalling og saksliste for møtet. Saker til eventuelt. 

Godkjent. En sak til eventuelt. 

18-18  Protokoll fra møtet 06.03.2018 

 Godkjent 

19-18 Regnskap skole og AKS 

 AKS 

Det blir utvidet gratis kjernetid på AKS fra høsten. Skolen mottar kompensasjon.  

 Begrenset vikarbruk og lavt sykefravær utgjør en forskjell på økonomien. 

 Driftes økonomisk og styrer mot null. 

 Skole 

 Foreløpig styrer skolen mot et positivt resultat på lønn. 

 Totalt sett styrer skolen mot et mindreforbruk på ca. kr 750 000. 

20-18 Fra skriftlig vurdering til muntlig vurdering, skolens vurderingshjul 

Endringer i føringene for tilbakemeldinger til elevene. Vålerenga legger opp til muntlige 

tilbakemeldinger for den enkeltes faglige utvikling. Skriftlig vurdering i Itslearning utgår. 

Skolen jobber med å utarbeide et årshjul for tilbakemeldinger og faglige tilbakemeldinger i 

form av halvårsvurdering. Årshjulet vil ta utgangspunkt i Utviklingssamtaler, elevsamtaler og 

foreldremøter. 

Skolen sender ut et infoskriv denne uken for å informere foreldre om endringen. 

21-18 Utlysninger og ressurser neste skoleår 

Skolen jobber i disse dager med ansettelser. Skolen har gitt tilbud til en søker på 

inspektørstilling. Skolen avventer sosiallærerstilling etter at sosiallærer ble lånt ut til en 

annen skole desember 2017. 

Det vil også bli ansatt to nye lærere til høsten.  

Skolen vurderer fire 1. klasser til høsten, men det er ikke avgjort ennå. Vi jobber mot å innfri 

den nye normen for pedagog-tetthet. 

  



 

22-18 Prioriteringer og satsninger høsten 2018 

Skolen er med i et program som heter VFL. Et nettbasert skoleutviklingsprogram. Dette er 

modul-basert og skolen ser at det kan være nødvendig med en endring for å tilpasse det til 

skolen og skolens behov. 

Skolen ønsker å kjøpe inn iPad til neste års 1. trinn. Da er det en iPad til alle elever på neste 

skoleårs 1. og 2. trinn. Opp mot dette vil det bli tatt en ny vurdering på innkjøp av skolebøker.  

Skolen har vært en TL-skole de siste årene, men fortsetter neste skoleår med en lokal 

tilpasset variant. Vi har en med kompetanse som viderefører dette arbeidet. 

23-18 Resultater på kartlegginger og undersøkelser 

Elevundersøkelsen viste et for høyt mobbetall i fjor. Skolen har i etterkant satt inn tiltak mot 

dette og sett resultater. Det vil bli gjennomført nye undersøkelser før sommeren for å se om 

tiltakene videre har hatt effekt.  

4. og 7. trinn gjennomfører overgangsprøver i lesing og regning. 

24-18 Orienteringssaker 

Skolen legger opp til svømming på 4. og 5. trinn kommende skoleår. Utfordringen er 

avstanden til Tøyen.  

Driftsstyreleder tilbakemelder at foresatte ikke før med seg skolens markedsføring av 

Sommerskolen.  

Mulighet for endring i baselederstaben. 

Det blir sommerfest med tema «vennskap».  

Leksehjelp neste skoleår for 5. – 7. trinn. 

AKS har plandag 31. juli. 

25-18 Eventuelt 

Skolen har tillatelse til å bruke deler av skolegården mellom Lina Lund og rektorboligen til 

parkering for ansatte. Dette som midlertidig tiltak for at ansatte med «vanskelig» reisevei 

skal kunne komme seg på jobb. 
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