
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 
  

 

 
 

 
Tilstede: Driftsstyret v/ 

Tom Klev               Foresatt (Leder)  

Camilla N. Aamodt          Ansatt 

Jonas Ulfeng Hansen       Ansatt 

Tor Håkon Tordhol         Vara (R) 

 

Fra skolen møtte rektor og administrativ leder  

 

 

Møtested: Teglverket skole, møterom Radius 

Møtetid: 

Referent: 

Mandag 05.desember 2016 kl 1700 – 1900 

Heidi Norrøne Høyem, administrativ leder 

 

Forfall:  

 

Marit Helle (A)                 Ekstern (nestleder) 

Torbjørn Øygard (H)  Ekstern 

Ragnhild By                      Foresatt 

 

   

 

Sak 37/2016 Godkjenning av dagsorden 

   Godkjent 

 

Sak 38/2016 Møtebok 

   Godkjent 

 

Sak 39/2016 Status budsjett 2016, skole og AKS, orientering 

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

møtet. 

Verbalisering og rapporter skole og AKS tatt til orientering. 

 

Sak 40/2016 Høringsmøte – Utv. av ressursfordelingsmodell grunnskolen, orientering 
 

Utdanningsetaten vil arrangere høringsmøte 31.januar kl. 1700-1900. 

På møtet vil rapporten fra Deloitte bli presentert. Se vedlegg   

DS bør være representert i møtet 31.januar 2017. 

 

Sak 41/2016 Teglverkets skolegrenser, orientering  

 

   Beslutning om endring av inntaksområdene for Teglverket og Hasle er 

                              vedtatt. Driftsstyret mottok kopi av vedtaket per mail 08.11.16 

Tatt til orientering. 

       

Sak 42/2016 Ressursplanlegging for 2017 

   Strategisk bruk av ressurser: Plan for ansettelser av kommunale, lærere 

                             og ledere 

Rektor orienterer om ønskede satsningsområder og konsekvenser for 

budsjettplan 2017, samt overordnet plan for ansettelser.  
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     Sak 43/2016 Forslag til årshjul for Driftsstyret, vedtak. 

   Forslag sendes ut et par dager i forkant av møtet. 

 

   Forslaget hentes fra driftsstyreopplæringen 09.11.16 

Vedtatt med endring av måneder. Det skal være 5 møter pr skoleår: 2 på 

høsten og 3 på våren. 

 

Sak 44/2016 Nytt fra skolens ledelse 

 Resultater 2016 – en oppsummering 

Oppsummering ved rektor om resultater på statlige 

kartleggingsprøver, digitale ferdigheter og nasjonale prøver 2016.  

 Status strategisk plan, samt tanker om strategisk plan 2016/2017 

Skolen ønsker å videreføre nåværende strategisk plan. Som et tillegg 

ønsker skolen å utvide med at også regning blir et satsningsområde. 

Videre er det et ønske om å konkretisere tiltaksplanene ytterligere.  

 Teglverket vant innovasjonsprisen for 2017 

Rektor orienterte om prisen skolen har vunnet. 

 

Sak 45/2016 Nytt fra rådsorganene (FAU, SMU) 

DS har et forslag om å knytte tettere bånd mellom DS, FAU og SMU. 

Målet er at FAU og SMU holder foresatte i DS orientert om pågående 

saker. 

 

 

 

Sak 46/2016 Eventuelt 

   Møteplan for neste kalenderår ble vedtatt i Driftsstyret:   

   Tirsdag 17.januar 2017 

   Onsdag 22.mars 2017 

                             Torsdag 18.mai 2017 

                             Mandag 09.oktober 2017 

                             Tirsdag 05.desember 2017 

    

 

 

 

 

Underskrift DS-leder 

 

 

Tom Klev 
 

 

 

 

 

 

 

 


