VÅLERENGA SKOLE
Islandsgt. 5, 0658 Oslo
Tlf./fax: 22 08 87 80 / 22 08 87 81

DRIFTSSTYRET

Møtebok
Torsdag 30.11.2017
Kl. 17.30 på rektors møterom
27-17 - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste for møtet. Saker til eventuelt.
Godkjent, to saker til eventuelt.
28-17 Godkjent

Protokoll fra møtet 19.10.2017

29-17 - Regnskap pr nov. skole-Aks
AKS forventer at regnskapet går i null. Skolen forventet et merforbruk på ca. 150 000 kroner.
30-17 Valg av DS og SMU
Dette blir tema på neste FAU-møte.
31- 17 Åpningstider i Aks
Skolen undersøker behovet for utvidet åpningstid. Åpningstid 07.00 vil ikke bli iverksatt ettersom
skolen vurdere at utgiftene er større enn behovet. Foreløpig kun en foresatt som har ytret ønske.
32-17 Orienteringssaker
Elevundersøkelsen: 5.-7. trinn gjennomfører elevundersøkelsen før jul.
Nasjonale prøver: Resultatene fra Nasjonale Prøver på 5. trinn denne høsten viser at skolen har
forbedret seg fra forrige år.
Strategisk plan: teamledere, ledelsen og AKS-ledere har jobbet med å utarbeide skolens strategiske
plan for kommende år. Der vil det bli lagt vekt på skolens satsningsområdene som er VFL og
grunnleggende ferdigheter lesing-skriving-regning.
Skolemiljøsaker: skolen jobber med å utarbeide rutiner og beredskapsplaner for å sikre det
psykososiale miljøet.
Lederressurser: Linda som har jobbet som inspektør ved skolen i ca. to år, sa opp sin stilling i
oktober. Ut fra skolens elevtall ser vi det nødvendig at vi erstatter inspektørstillingen slik at det blir
fire ansatte i skolens ledelse. Skolen ønsker å fortsette med Michael som AKS-leder og
kontormedarbeider/vikarinnkaller frem til sommerferien.
Informasjon om studietur til London i område B: alle skoleledere i område B skal til London 11.
3-13.3 2018. Ledelsen ved Vålerenga skole har sett seg ut tre skoler de ønsker å besøke. DS
godkjenner reisen.
33-17
Eventuelt:
- Mye hærverk på Paviljongen den siste tiden har ført til at skolen vurderer belysning, kamera
eller forebyggende samarbeid med politiet. Skolen vurderer å melde bekymring til politiets
forebyggende avdeling på bakgrunn av at dette mest sannsynlig er ungdom som står bak.
- Skolen venter på informasjon angående ny lærernorm.
Oslo, 30.11.2017
Nina Liholm
rektor

Cathrine Remøy
Ds-leder

