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Tilstede : Batool Abdulla Said Saqaf, Hege Ajer Petterson, Sahra Jaber, Attia Mirza 

Mehmood, Karin Ståhl Woldseth, Stian Fiko, Sara R. Ose, Asgjerd Halseth, 

Kirsti E. Ølmheim 

Ikke møtt: 

Meldt forfall: 

Referent: 

 Karin Ståhl Woldseth 

 Sara R. Ose 

Kirsti E. Ølmheim 

  

 

 

Sak 26/2018: Godkjenning av dagens innkalling 

- Tre saker under evt: Stian: opplyse om en sak som kommer på neste møte. 

Batool: IKT. Asgjerd: Aktiviteter i høstferien. 

 

Sak 27/2018: Godkjenning av protokoll av 23.05.18 

- Protokoll godkjent  

 

Sak 28/2018: Div saker om drift: 

- Skolegårdsprosjektet er godt i gang. FAU bidrar også men noen midler i tillegg, 

slik at vi får mulighet til noen ekstra lekeapparater. 

- Miljøsertifisering/Miljøfyrtårn: Kommer i gang våren 2019. AMU og SMU v. 

elevrådet viktig medspillere her. Før vi kommer i gang skal det gjøres en 

omfattende kartlegging av virksomheten vår. Dette gjøres av AMU (foreløpig 

styringsgruppe) i samarbeid med miljørådgiver i Totalmiljø. 

- Vedlikehold: Oppgradering av toalettene på AKS (lukt mm), forhøyning av 

vegg mellom toalettene i jente- og guttetoalettene i underetg 

- Trådløst nett er i rute, og blir ferdig oppgradert innen utgangen av oktober 

- Ventilasjonsanlegg: OK 

- Vedlikeholdsbudsjettet er oppbrukt, videre vedlikehold må tas av skolens eget 

budsjett. 

 

Sak 29/2018: Strategisk plan 

- Rektor gjennomgikk prosateksten "Furuset skoles profil", "kort evaluering av 

innsatsområdene i strategisk plan 2018". 

- Ingen store endringer er tenkt for neste års strategiske plan. Noen nye satsninger 

kommer inn, bl.a. Miljøfyrtårn og IKT. 

  

Sak 30/2018: Ansettelser høst 2018 

- Det er lyst ut avdelingslærerstilling. Stilingen er tenkt som en del av ledelsen, 

og skal lede Mestringsteamet i tillegg til sosiallæreroppgaver. 

- Andre gangs utlysning AKS-leder 

- Lærerstillinger lyses ut februar/mars 2019 

 



2 

Sak 31/2018: Økonomi 

- Tertialrapport pr september for skole og AKS er levert økonomiavd i etaten. 

Venter på tilbakemelding derfra. 

- GSI er ferdig rapportert og levert. Stabilt elevantall i fht 2017, færre vedtak 

§2.8.   

 

Sak 32/2018: Evt  

- Lærerrepresentant Stian: Sak til neste møte under vedtak: Vil ha vedtak om 

klassestørrelse på 25 pr.klasse 

- Batool / Asgjerd: IKT-utstyr prioriteres på neste års budsjett 

- Asgjerd: Aktiviteter for elever på 5.-7.tr i høstferien meget vellykket. To 

skoleassistenter var ansvarlig. 

 

 

___________________________    _______________________________ 

Asgjerd Halseth       Batool Abdulla Said Saqaf   

Rektor/sekretær      Driftsstyreleder  

 

 

 


