
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Fyrstikkalleen skole 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse:   
Fyrstikkalleen skole Fyrstikkalleen 21    

 0661 OSLO   

  fyrstikkalleen@ude.oslo.kommune.no   
  www.f21.no  

 

Møtereferat 
Driftstyret 

 

 

Til: Håkon Tillier, leder og foreldrerepresentant  
Per Erik Løvholm, foreldrerepresentant  
Ragnar Bjorå, representant for de ansatte  
Maria Skarsbø Moen, representant for de ansatte forfall 
Erlend Skåltveit, rektor  
Mari Indregard, ass. rektor (sekretær for Driftsstyret)  

Øyvind Michelsen (H)  
Sara Yagci (elevrepresentant)  
Anne Sofie Risnes Ravndal (AP) forfall 
Helene Gallis (MDG) forfall 

  

Møtegruppe: DS 

Møtested: Møterom 2. etg 

Møtetid: 16.11.2016 17:00 

 

  
 

Sak 8/1617  Godkjenning av innkalling 

   Godkjent 

 

Sak 9/1617  Godkjenning av referat  

   Godkjent 

 

Sak 10/1617  Informasjon fra ledelsen 

Økonomien ser for øyeblikket ut bedre ut enn fryktet. Så dårlig ut i januar, 

nå ser det ut til at vi kan gå med overskudd.  

- Hovedårsaken var at vi mistet elever til andre skoler i fjor=> til dårligere 

økonomi pga stykkprisfinansieringen elever.  

- Har gjort noen vellykkede grep, nå økonomien bedre.  

Bra oppstart på skoleåret, mange positive, sosiale aktiviteter på skolen. 

Nasjonale prøver ser bra ut. Resultatene akkurat klare.  

 

Sak 11/1617  Overtallighet MK 

Omlegging av MK fra yrkesfaglig til studieforberedende løp fra og med 

skoleåret 2016-17, fører til at vi får overtallige MK-lærere. Vi måtte melde 2 

lærere overtallige i fjor og i år forventer vi 2 til, men dette er ikke helt 

avklart ennå. Vet mer når søkertallene er klare i mars.  

Rektor presenterer og gjennomgår prosessplan for overtallighet. Ledelsen 

har en åpen dialog med MBU og avdelingen. Utdanningsforbundet er 

involvert gjennom hele prosessen.  
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Sak 12/1617 Medarbeiderundersøkelsen 

Helt ny medarbeiderundersøkelse i år, bestilt av KS, gjennomføres i mange 

kommuner i Norge. Rektor gjennomgår kort resultatene for F21. F21 ligger i 

snitt litt over snitt for Norge (Oslosnittet omtrent som Norge).  

- AMU skal analysere undersøkelsen og sette inn nødvendige tiltak.  

- Alle lederne gjennomgår resultater på sine avdelinger. 

 

Sak 13/1617 Handlingsplan mot mobbing  

   Ønske fra DS-representant at denne skulle gjennomgås i DS.  

   Rektor gjennomgår handlingsplanen.  

Elevrådsleder etterlyser ”Trygghetselever” (Trygg læring). Dette er elever 

som har opplæring i å skape et trygt miljø blant elevene på skolen, sette i 

gang aktiviteter osv for elevmiljøet. Ledelsen har konkrete planer for 

hvordan dette skal komme i gang igjen på skolen.  

 

Sak 14/1617  Eventuelt 

   Elevrådet informerer 

- Har ikke kommet skikkelig i gang enda. Har et godt samarbeid med 

ledelsen for å få i gang flere sosiale aktiviteter på skolen. Undersøkelse i 

alle klasser på VGS og på 10.trinn om sosiale aktiviteter, klubber.   

- Vaffelfredag. Egen komité som sjekker skolen, den skal være ryddig og 

fin, da belønnes alle elever med vafler som stekes og serveres av 

elevrådet.  

   Konstituering av DS-styret 

- Håkon Tillier enstemmig valgt til leder 

- Per Erik Løvholm enstemmig valgt som nestleder 

Strategisk plan 2016 og 2017 

- Rektor gjennomgår strategisk plan for 2016: 

o Presenterer F21s årshjul for oppfølging av strategisk plan.  

o Satsingsområder 2016: 

 Matematikk 

 Styrking samfunnsfagene 

 Firelærersystemet 

 MK fellesfag og ny struktur 

 Overgang/oppstart VGS 

- Rektor viser fram foreløpig plan for 2017. Tre hovedoverskrifter (kan 

endre seg): 

o Vurdering 

o Elevmiljø 

o Firelærersystemet 

- Ledelsen og nøkkelpersoner på skolen (22 totalt) drar på strategisk 

seminar 2 dager i desember for å spikre strategisk plan for 2017.  

 

 

Ref. Mari Indregard 

 

     

    

 


