Oslo kommune
Utdanningsetaten
Svarttjern skole
Møtereferat

Tilstede:

Annelene Rør, Pajtesa Osmani, Rolf Fagerli, Ann Elisabeth Kallevik, Kjell
Kristiansen ,
Forfall:
Camilla Fossum Pettersen
Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested:
Personalrommet Svarttjern skole
Møtetid:
Onsdag 26.04. 2017 kl. 18.00-20.00
Referent:
Ann Elisabeth Kallevik
Telefon:
22789901
Vår ref
Vår ref
Arkivkode
027
Neste møte
07.06.2017

Sak 16

2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent med endring av sak 19.

Sak 17

2017

Godkjenning av referat fra 06.03.2017
Referat fra 06.03.2017 ble godkjent

Sak 18

2017

Høringsbrev skolebehovsplanen
Drøfting av innholdet i planen og innspill fra DS. Det er uenighet innad i DS som gjør
det utfordrende å bli enige om et høringssvar. Flertallet er imot en rektor ved tre
skoler. FAU har gitt god informasjon til alle foresatte, både skriftlig og avholdt møter.
FAU kommer til å skrive et høringssvar og hovedprinsippet er at de ikke ønsker en
rektor på tre skoler. De ansatte vil også komme med høringssvar.
Rektor samler disse og sender diverse høringssvar samlet.

Sak 19

2017

Endring av leder pga flytting.
Peter Sollie flytter ut av bydelen og kan da ikke lenger sitte i DS ved Svarttjern.
Anne Lene Rør (nestleder) trer inn som leder ut året og nytt valg til høsten.

Sak 20

2017

Endring av åpningstid AKS
DS støtter skolen i at AKS kan holde stengt mandager i skolens første planuke i
august. Dette for å sikre samarbeid skole-AKS.

Utdanningsetaten
Svarttjern skole

Besøksadresse:
Odvar Solbergs vei 116
0973 OSLO
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Telefaks: 22 78 99 30

Org.nr.: 974590409

svarttjern@ude.oslo.kommune.no
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Sak 21

2017

Orienteringssaker
Økonomi, skolens økonomi er bedret etter å ha mottatt en kompensasjon for
synkende elevtall. Rektor prioriterer å bruke ressursene på bemanning, da vi har
elever som trenger en til en. AKS budsjetter er noe vanskeligere å gi en god prognose p
til kompensasjon or gratis kjernetid. Dette er meldt videre til økonomiavdelingen.
AKS har høyere bemanning enn normen da vi har fem elever som må ha en til en.
Ansettelser: Skolen har ansatt folk i alle stillinger, og bemanningen er delvis klar
For høsten 2017. Gjenstår ansettelse av noe assistentressurs. Skolen har opprettet et
Eget fagteam, med fokus på lesing, regning og læringsmiljø.
Brukerundersøkelsen AKS gjennomføres. God svarprosent hittil.

Sak 22

2017

Godt nytt –åpen post

Vel møtt.
Peter Sollie
leder

Ann Elisabeth Kallevik
sekretær
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