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Til: Driftsstyrets medlemmer og varamedlemmer 
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Saksbeh: Hanne D. Hauge 

Telefon: 92497854 

  

  

Referat fra DRIFTSSTYREMØTE TORSDAG 12.12.17  KL. 1800 

 

Medlem Representerer/ rolle Til 

stede 
Forfall Ikke 

møtt 
Ikke 

møte-

pliktig 

Gro Bratteli Jamholt Eier fast         x   

Kay Asbjørn K. Schørlien Eier fast         x  

Sigurd Fredeng Eier fast X    

Laila Solum  Foresatt fast – leder X    

Elin Bøe Elgsaas Foresatt fast X    

Mona Paulsmoen Ansatt fast     x   

Solbjørg Mikkelsen Ansatt fast     x   
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Leif Ari Ingholm Eier vara    x 

Øyvind G. Wennesland Eier vara  x    

 Eier vara    x 

Hans Kristian Eide Foresatt vara    x 

Beate Vatnbakk Ansatt vara    x 

Jon Andreassen Ansatt vara   x    

 

 

Sak nr. Sak 

 

61/2017 Åpent kvarter 

Ingen møtte til Åpent kvarter 

 

62/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

63/2017 Godkjenning av referat fra 26.10.17 

Referatet ble godkjent 

 

64/2017 Månedsrapporter. Ettersendes 

Vedtak: 

Driftsstyret tar månedsrapportene fra AKS og skolen til orientering. 

Driftsstyret ønsker tett oppfølging av økonomien. 

65/2017 Siden sist og hva skjer på skolen før neste møte 

Vedtak: 

Sakspresentasjon vedlegges referatet. 

Driftsstyret tar dette til orientering. Det ble etterspurt mer informasjon rundt 

resultatene fra NP og hva skolen gjør for å følge opp dette. 

 

66/2017 Skolelederseminar i London 10.-11.03.18 for område B.  

Orientering vedlegges. 

Vedtak: 

Driftsstyret ved Kampen skole godkjenner at skolens ledelse reiser på studietur 

til London i tidsrommet 11.-13. mars 2018.  

67/2017 Elevenes læringsmiljø kap. 9 A 

Orienteringssak. Skolen skjerper rutinene når det gjelder trygg arkivering av 

9A-saker og andre elevsaker. Rektor har satt frist til juleferien for overføring 

av alle sakene til Sikker Sone. Etter dette vil ledelsen ha god oversikt over 

pågående og avsluttede saker. 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Det ble under sak 67 også stilt spørsmål om programmet "Psykologisk 

førstehjelp" på 5. trinn. Det ble etterlyst informasjon til foresatte. Rektor 

orienterte om at dette er et program skolehelsetjenesten, og noen ganger 

sosiallærerne, bruker. Rektor ber skolehelsetjenesten om lenke med 

informasjon til ukeplanen på 5. trinn. 
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Videre ble det under sak 67 fremmet ønske om at nettvett kommer på 

agendaen på foreldremøter på alle trinnene. 

Det ble orientert om politikontaktens tilstedeværelse på skolen. 

 

68/2017 Elevtelling og GSI-rapport 

Orienteringssak 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 

69/2017 Uteområdet og fotballbanen 

Fotballbanen er ikke opplyst. 

Representant Sigurd Fredeng orienterte: Han har fremmet saken om utelys på 

Kampenbanen, og den er enstemmig vedtatt i Oppvekst-, kultur- og 

næringsmiljøkomiteen i Gamle Oslo.  

Saken skulle opp i Gamle Oslo bydelsutvalg 14.12.17. 

 

70/2017 Biblioteket 

Rektor orienterte: Biblioteket har vært oppe og gått i flere måneder. Det er 15 

lærertimer på biblioteket og en praksisplass 4 d/u. Alle klasser/trinn har faste 

utlånstider. I tillegg har det blitt gitt et pedagogisk opplegg til flere trinn rundt 

litteratur i lærertimene. Skolen har bl.a. innledet et samarbeid med studenter i 

Fortelling. I vårhalvåret lages en plan som gir alle trinn en fast lærertime (to på 

2. trinn) i biblioteket. I denne timen rullerer klassene på trinnet. 

71/2017 Valg av SMU-representanter eier  

Se veileder for SMU, lenken under. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/hjem-

skole-samarbeid/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf  

 

DS valgte eierrepresentanter: 

Sigurd Fredeng 

Gro B. Jamholt / vararepr. Øyvind G. Wennesland dersom Jamholt ikke har 

anledning til å påta seg vervet. 

FAU har valgt to representanter 

Elevrådet og ansatte må velge sine representanter 

SMU-møtene blir lagt kl. 17 på datoer der det er DS-møter. Det blir 2-3 møter 

i året. 

73/2017 Eventuelt 

Bruk/utleie av gymsalen. Vedtak:  

Settes opp som sak på neste møte. 
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Laila Solum                                                                                            Hanne D. Hauge 

Leder                                                                                                      Rektor/sekretær  


