
Protokoll ved Heidi Norrøne Høyem, administrativ leder 

 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 

 

Møtebok fra møtet i Driftsstyret ved Teglverket skole 

 

 
Tilstede: Driftsstyret v/  

Marit Helle (A)                 Ekstern 

Jonas Ulfeng Hansen        Ansatt 

Tom Klev                Foresatt 

Tor Håkon Tordhol (R)    Ekstern            

Fra skolen møtte rektor, administrativ leder og leder for aktivitetsskolen 

 

 

Møtested: Teglverket skole, møterom Radius 

Møtetid: Onsdag 25. mai 2016 kl 1700 - 1900 

 

Forfall:  

 

Ragnar Leine (R)              Ekstern 

Torbjørn Øygard (H)  Ekstern 

Ragnhild By                      Foresatt 

   

 

Sak 21/2016 Godkjenning av dagsorden 

   Godkjent 

 

Sak 22/2016 Protokoll 

   Godkjent 

 

Sak 23/2016 Status budsjett 2016, skole og AKS, orientering 

 100-, 140- og tertialrapport blir sendt ut et par dager i forkant av 

møtet med verbalisering. 

Tatt til orientering 

 

Sak 24/2016 Reglement for opptak/oppsigelse av hel- og halvdagsplass AKS, vedtak 

 AKS har behov for et reglement knyttet til opptak/oppsigelse av 

hel- og halvdagsplass som er godkjent i Driftsstyret. Se forslag og 

begrunnelse for reglement vedlagt. 

Vedtatt 

 

Sak 25/2016 Teglverkets ordensreglement, vedtak 

 Forslag til skolen og AKS sitt ordensreglement ligger vedlagt. Det 

er behandlet i SMU og i FAU. Skolen vil etter oppfordring fra FAU 

endre noe på layout slik at det blir noe mer leservennlig for både 

voksne og barn. Dette etter at reglementet er behandlet og vedtatt i 

Driftsstyret. 

Vedtatt 

       



Protokoll ved Heidi Norrøne Høyem, administrativ leder 

 

Sak 26/2016            Nytt fra skolens ledelse 

 Status tilsettinger og ressursplan 2016 

Alle pedagogene er tilsatt. Baseleder på Brynseng er tilsatt. Skolen er 

snart i mål med tilsettinger av assistenter. Stilling som sosiallærer er 

lyst ut. Det vil bli lyst ut en stilling som sekretær i 50-70% stilling pga 

merarbeidet med å ha Brynsengelever på TGV. 

 Kartlegginger og resultater så langt 

Rektor la fram resultatene fra de statlige kartleggingsprøvene 1.-

3.trinn. Skolen analyserer resultatene og lager en tiltaksplan for videre 

arbeid. 

 Kort evaluering av første skoleår, samt fokusområder for neste. 

Skolen vil ha mer fokus på regning neste skoleår. Det utarbeides et godt 

system for oppfølging av læringsarbeidet. Det utarbeides læreplaner for 

et lengre løp.  

 

Sak 27/2016 Nytt fra rådsorganene (FAU, SMU) 

Års-evalueringen kommer. FAU og lærere er samstemte. 

 

Sak 28/2016 Eventuelt 

 AKS-leder orienterte om Brukerundersøkelsen 

 På bakgrunn av denne er det utarbeidet en handlingsplan 

Handlingsplanen ble vedtatt 

 

 

Merknad: møteplan for høsthalvåret avgjøres i etterkant via mail. 

 

 


