Oslo kommune
Utdanningsetaten
Svarttjern skole
Møtereferat

Tilstede:

Eldri Ytterland, Pia Wium, Rolf Fagerli, Camilla Fossum Pettersen, Eli Størksen,
Kjell Kristiansen, Vigdis Brattli, Elisabeth Bonnevie
Forfall:
Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested:
Personalrommet Svarttjern skole
Møtetid:
18.01. 2018 kl. 18.00-20.00
Referent:
Arja Prestø Pettersson
Telefon:
22789901
Vår ref
Vår ref
Arkivkode
027
Neste møte
01.03.2018
Sak 01

2018

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 02

2018

Godkjenning av referat fra 10.10.2017
Referat fra 10.10.2017 ble godkjent

Sak 03

2018

Konstituering av DS
Kjell Kristiansen ble gjenvalgt som leder, Eldri Ytterland som nestleder
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2018

Budsjett 2018
Siden budsjettarbeidet i kommunen ikke er endelig, skal verken budsjett
eller strategisk plan vedtas.
Informasjonen om budsjettet ble tatt til orientering.
Budsjettet vedtas på neste møte.
Rektor gis fullmakt til å flytte beløp mellom postgruppene ved behov.
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2018

Strategisk plan 2018
Strategisk plan 2018 ble godkjent. Osloskolens strategiske planer
utarbeides i etatens styringssystem – NYPOS. Svarttjern får ikke levert i
NYPOS, grunnet at vi er en 1-4 skole og styringssystemet ikke er tilpasset
slik at det kan gjøres. Svarttjern har laget sin egen mal som er godkjent.
Svarttjern skoles innsatser fra brukerperspektivet for 2017 videreføres til
2018, men med en større tiltakssatsning.
1. Elevene ved Svarttjern skole skal ha grunnleggende lese-, skrive- og
regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
2. Elevene ved Svarttjern skole skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.
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3. Elevene ved Svarttjern skal oppleve sammenheng mellom skole og AKS
både faglig og sosialt.
For å sikre skolens innsatser har skolen iverksatt et utviklingsarbeid som vi
nå er i startfasen av. Vårt utviklingsarbeid består av innføring av "Tracking"
og "Det dialogiske klasserommet."
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Referat FAU
FAU har vært opptatt av skolebehovsplanen.
Kommende arrangementer er karneval sammen med Tiurleiken skole. 1. og
2. skal være på Svarttjern og 3. og 4. på Tiurleiken. Dette er et tiltak for å at
elevene skal bli bedre kjent. Referat fra møtene sendes rektor, som legger
disse ut på skolens hjemmeside.
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Informasjon om skolebehovsplanen
Bystyret har vedtatt at trinnstrukturen på Romsås-skolene skal endres fra
og med 1.8.2018:
Svarttjern skole 1. – 3. trinn
Tiurleiken skole 4. - 7. trinn
Bjøråsen skole 8.- 10. trinn
Ytterligere informasjon har skolen ikke mottatt og rektorspørsmålet er
ikke avklart. Tiurleiken og Svarttjern innkaller til et felles
informasjonsmøte på Bjøråsen skole for alle foreldre som har barn på 1. –
7. trinn 06.02.2018
Informasjonen om skolebehovsplanen ble tatt til orientering. FAU
stiller seg mot at alt skal fases inn fra 01.08.18 og Driftsstyret støtter
FAU sin vurdering. Dette med tanke på de elevene som skal starte i 7.
på Tiurleiken og 3. på Svarttjern. De vil få 2 skolebytter på 1 år.
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Eventuelt
- Fungerende rektor Ann Elisabeth Kallevik er for tiden sykemeldt. Arja
Prestø Pettersson er fungerende rektor frem til hun er tilbake.
- Møteplan vår 2018 1.mars 19.april 7.juni
- I forbindelse med skolebehovsplanen kan det bli innkalt til møter utenom
oppsatt møteplan.

Kjell Kristiansen
leder av driftsstyret

Arja Prestø Pettersson
sekretær
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