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Utdanningsetaten Besøksadresse:   
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Møtereferat 
Driftstyret 

 

 

Til: Håkon Tiller, leder og foreldrerepresentant  

Marius Nielsen, foreldrerepresentant 

Lisbeth Verpe, representant ansatte 

Maria Skarsbø Moen, representant for de ansatte Forfall 

Erlend Skåltveit, rektor  

Mari Indregard, ass. rektor (sekretær for Driftsstyret)  

Øyvind Michelsen (H) 

Valencia Rodrigues (elevrepresentant) 

Daniel Johnson (elevrepresentant)  

Anne Sofie Risnes Ravndal (AP) Forfall 

Helene Gallis (MDG) Forfall 

  

Møtegruppe: DS 

Møtested: Møterom 2. etg 

Møtetid: 15.11.2017 17:00 

 

  
 

Sak 8/1718  Godkjenning av innkalling 

- Godkjent 

Sak 9/1718  Godkjenning av referat  

- Godkjent 

Sak 10/1718 Informasjon fra ledelsen 

- Sak i Dagsavisen om tildeling av midler til grunnskoler i Oslo. Står der at F21 vil få ca 500 

000 kr ekstra neste år. Dette er ikke bekreftet fra noe hold, så vi avventer.  

- Elevundersøkelsen gjennomføres på F21 i november.  

Sak 11/1718  Strategisk plan 

- Personalseminar  

o Vi reiser ikke noen plass i år. Delvis av økonomiske årsaker, men også fordi vi ikke 

har en fridag til gode for til elevene.  

o Blir i Oslo med eksterne foredragsholdere 16.3. Elevene har Plan Norge dag 

(innsamlingsauksjon). Dette istedenfor Operasjon Dagsverk.  

o F21 hadde skole valgdagen. Fridag 18.mai.  

- Gjennomgang strategiske satsinger 2017. Milepælsplan vurdering.  

Sak 12/1718 Aktivitetsplanen 

Vi er fornøyde med høringsforslaget. Får flere elever på vg3 MK. Bra.  

Ønsker å heve elevtallet på utenlandstilbudet fra 15 til 20 elever. Ingen invendinger mot dette i 

DS. Rektor melder inn.  

Sak 13/1718 Elevrådet informerer 

Skolegensere – nytt design. Frist for elevene å bestille i dag.  

- Vaffelfredag med gratis vafler til elevene fredag. 
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- FIFA-turnering (dataspill) pågår nå. Veldig populært. Vises på skjermer. 

- Elevrådet får besøk av elev – og læringsombudet i neste uke. Veiledning godt 

elevrådsarbeid. 

- Har mange forskjellige komiteer og aksjonsgrupper bl.a julekalenderkomite, 

lussekattaksjon.  

- Forsøker å opprette dansegruppe, etterspørsel blant elevene.  

- Elevrådet har eget budsjett. Fungerer bra.  

- Bra rekruttering av elevrådsrepresentanter i år. 

- Godt samarbeid med ledelsen.  

- Ønske om at elevrådet informerer FAU om sitt arbeid. Invitasjon fra FAU kommer.  

Sak 14/1718  Møteplan 2017-2018 

Forslag fra rektor: 10/1, 7/3, 2/5. Sendes på mail til DS representanter.     

Sak 15/1718 Eventuelt 

Spørsmål fra Michelsen (H): En vgs innført adgangskort for å sikre/skjerme elevmiljøet. 

Svar for rektor: alle skoler vil få tilsyn fra UDE på sikkerhet. Vi har ikke ansett det som 

nødvendig her på skolen. Vi har dessuten inspeksjon (alle lærere), noe som ikke er vanlig i 

vgs. Dette er med på å trygge elevmiljøet og oppdage det dersom uvedkommende er på skolen. 

Miljøarbeidere følger også med.  

 

Ref. Mari Indregard 

 

 

 

     

    

 


