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 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 

 

Møtebok fra møtet i Driftsstyret ved Teglverket skole 

 

 
Tilstede: Driftsstyret v/ 

Tom Klev                Foresatt (Leder)  

Camilla N. Aamodt          Ansatt 

Jonas Ulfeng Hansen        Ansatt 

Ragnar Leine (R)              Ekstern 

Ragnhild By                      Foresatt 

Eirin Faldet (A)                 Ekstern 

Fra skolen møtte rektor, administrativ leder og leder for aktivitetsskolen 

 

 

Møtested: Teglverket skole, møterom Radius 

Møtetid: Mandag 26. september 2016 kl 1700 - 1900 

 

Forfall:  

 

Marit Helle ((A)                Ekstern (nestleder) 

Torbjørn Øygard (H)  Ekstern 

 

   

 

Sak 29/2016 Godkjenning av dagsorden 

   Godkjent 

 

Sak 30/2016 Protokoll 

   Godkjent 

 

Sak 31/2016 Status budsjett 2016, skole og AKS, orientering 

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

møtet. 

Tatt til orientering 

 

Sak 32/2016 Søknad om flytting av skoletimer og 3 timer stenging av AKS, vedtak 

 Skolen søkte før sommeren driftsstyreleder om godkjenning av et 

kompetansetiltak for alle ansatte. Tiltaket fikk noen konsekvenser 

for vanlig drift og det hastet med bestilling, derfor ble det søkt 

direkte til leder. I møtet ble saken omgjort til vedtakssak.   

Vedtatt 

 

Sak 33/2016 Teglverkets skolegrenser, vedtak  

 21.sept. ble det sendt ut et høringsbrev til de berørte skolene, med 

forslag til endringer i inntaksområdene for skoleåret 2017/2018. 

Teglverket er berørt og forslagene ble derfor behandlet i skolens 

driftsstyre. Høringsfristen er satt til 19. oktober.  .  

Driftsstyret støtter høringsutkastet. 
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Sak 34/2016 Nytt fra skolens ledelse 

 Kort evaluering av skolestart 

Oppstarten har gått fint. Lærere, elever, ledelse og foresatte er 

fornøyde.  

 Språkfokus på AKS 

AKS-leder orienterte om arbeidet med språkfokus på AKS. 

 Tell og Regn 

Rektor orienterte om på hvilken måte skolen har enda større fokus 

på matematikk gjennom et kurs kalt "Tell og regn". 

 Status strategisk plan 

Kort orientering fra rektor. 

 

     Sak 35/2016 Nytt fra rådsorganene (FAU, SMU) 

Ingen saker 

 

Sak 36/2016 Eventuelt 

 Rektor orientert om hvordan det jobbes mht kartleggingsprøver på 

Teglverket. 

 Det er et ønske om at også innkallinger til DS-møter legges ut på 

Hjemmesiden 

Skolen sørger for at dette blir gjort. 

 

Det er kommet en invitasjon om kurs for DS-medlemmer.  

Rektor sender denne som vedlegg til protokollen. 

 

 

 

 

 

 

Underskrift DS-leder 

 

 

Tom Klev 


