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Møtebok fra driftsstyremøte 

 
Tilstede: 
 
 
                             

Peter Streijffert  rektor, Dag Stensrud  assisterende rektor, Anne Hammer ansatt, 
Ragnhild Marie Knudsen elev, Trond Eskeland  bydelen/Ap, Ann Carnarius 
Elseth  bydelen/Frp, Ellen M. Svidal foresatt, Espen Hansen ansatt,  

Fraværende:  Jon Kvikne bydelen/venstre, Anders Nesse foresatt/leder, Lea Furumo elev, 
Camilla Sorkness foresatt.  
 

Referent: Dag Stensrud  
Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Møterom øst, 3. etg. Skullerud skole 
Møtetid: Tirsdag 17. mars 2015  kl. 17.00 
Neste møte: Tirsdag 26 05 2015  kl. 17.00 

 
Sak 10/15:    Godkjenning av sakliste og innkalling 
Sakliste og innkalling ble godkjent.  
 
Sak 11/15: Godkjenning av møteboken fra 19.01.2015.  
Møteboken ble godkjent.  
 
Sak  12/15: Informasjon fra ledelsen 
• Salto – et prosjekt om forebygging mot kriminalitet, et samarbeide mellom skole, bydel og 

politi.  
• Skolen skal ha tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Temaer er: Skolens praksis rundt 

forvaltningsretten  og om i hvilken grad skolen jobber systematisk med sine lokale læreplaner. 
Intervjuer skal gjennomføres og elevmapper vil bli gjennomgått.  

• Det skal installeres skap i garderobene, elevene må ha med egen lås.  
• Skolen samarbeider med læringsmiljøteamet. Temaer er å ha blikk for den enkelte elev og 

samtidig kunne se alle i en klasseromskontekst. Samarbeidet inkluderer også veiledning av 
enkeltlærere. Vi har som mål å bli en av Oslos beste ungdomsskoler!   

 
Sak 13/15: Nytt fra FAU 
Det er et mål at skolen har en helsesøster tilstede hver dag. Bydelen har økt tjenesten med èn 
stilling, men det blir ikke store økningen på pr skole.   
FAU ønsker seg en felles mal til utviklingssamtalene der alle parter skriver under og med flere 
målbare mål.  
Elevene må vite hva de skal lære. Og utv.samtalen må også handle om trivsel og sosiale 
ferdigheter. Samtalen må ha en dialogs form.  
FAU ønsker å vite hva de kan gjøre for nærmiljøet, hva ønsker elevene? Hva med å samarbeide 
med andre etater? FAU ønsker seg foreldrenettverk. Alle elever må få hjelp til å bli den beste 
utgaven av seg selv.  
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Sak 14/15 nytt fra elevrådet 
Elevrådets ønsker:   
• å kunne få dra på bowling  
• flere benker i korridorene  
• snarvei inn til kantina  
• sofa på Solbergs plass 
• kaldt drikkevann i garderoben  
• at det fylles på med papir på jentedoen  
• bedre regulering av temperaturen i gymsalen og i klasserommene  
 
Sak 15/15: Nytt fra SMU 
Møte ble avlyst pga forfall.   
 
Sak 16/15: Eventuelt 
• Ønske om at en representant fra Nic Waal holder et foredrag om relasjonsbygging i skolen 
• Det har vært tyverier av pelskrager på skolen. Vi har tatt kontakt med forebyggende på 

Manglerud politistasjon vedr  navn på mistenkte. Dette er også en sak for elevrådet!  
• Holdningsarbeid er viktig i slike saker, for eksempel ved at ingen kjøper brukte mobiler eller 

jakker 
• Nytt møte: Tirsdag 26/5. 


