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 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Fyrstikkalleen skole – F21 
  

Hege Børke Lillekroken, leder og foreldrerepresentant forfall 
Anne Lise Buset, foreldrerepresentant forfall 
Lisbeth Jensen Verpe, representant for de ansatte  
Maria Skarsbø Moen, representant for de ansatte (sekretær) 

Erlend Skåltveit, rektor  

Mari Indregard, ass. rektor (sekretær for Driftsstyret) frafall 
Øyvind Michelsen (H)  

Sara Yagci (elevrepresentant) forfall 

Anne Sofie Risnes Ravndal (AP)  

Helene Gallis (MDG) forfall 

 

Møtereferat DRIFTSSTYRET    onsdag 13.09.2016   
Sted: Fyrstikkalleen skole, Møterom 2. etasje      Tid: kl 17.00 

 

Sak 1/1617  Godkjenning av innkalling 

   Godkjent 

 

Sak 2/1617  Godkjenning av referat  

Helene Gallis ønsker å få med i referatet at hun var med på deler av 

forrige møte. 

 

Sak 3/1617  Informasjon fra ledelsen 

   Se sak 5/1617 

 

 

Sak 4/1617  Tertialrapport 

Kristin Moen la fram månedsrapporten og svarte på spørsmål. Avvik 

ble forklart.  Tertialrapport vedtatt. 

 

Sak 5/1617 Oppstart skoleår H2016 

 

Elevprisen får man når elevene begynner, når de slutter mister vi penger. Vi mista mange 

til Stovner og Ulsrud på VG1 i fjor. Viktig å unngå dette skoleåret. Derfor har vi satt inn 

en del tiltak med f.eks. tur til Tjøme. Det jobbes med trivsel.  

 

Fraværsreglene 

Skolens budsjett er avhengig av at elevene blir. Om du får over 10%, vil du ikke få 

karakter, men du kan være i klassen. Kan gå ut over budsjettet om elever bytter skole. 

 

http://www.f21.no/
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Vi fortsetter med frokost, leksehjelp, mattesuppe.  

Vi fortsetter med firelærersystemet på GS. 

 

Vi har fylt opp klassene våre godt, VG1 har fulle klasser, VG2 er nesten full. Det er færre 

elever på VG2 pga. f.eks. utenlandsopphold. 

 

Neste møte ønskes status for nye MK. 

 

 

Sak 6/1617 Forslag til møteplan 2016-2017 

 16.11.16 

 11.01.17 

 08.03.17 

 19.04.17 

Vedtas neste møte 16/11-16 

 

Sak 5/1617  Eventuelt 

 Elevrådet informerer 

o Elevrådsmøte torsdag, valg av ny leder. Hele klassene 

har vagt elevrådsrepresentant og vara, og i år for første 

gang fra MKE-klassen. Ikke fra mottak i år, men de 

byttes ut hele tiden, så det er vanskelig. De har tilbud om 

å være med når elevrådet har møter. Komiteene videre 

fortsettes i år, aksjonsdag på skolen vår,  

o Rektor ønsker skolegenser og organiserte klubber blant 

elevene. 

 Kurs DS-medlemmer 

o Rektor delte ut informasjon om kurs i regi av EFT 

 

Til neste møte:  

 

Gjennomgang av antimobbetiltak ved skolen. 

 

http://www.f21.no/

