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Sak 28/2020:   Godkjenning av dagens innkalling 

 

   Vedtak: 

   Dagens innkalling ble godkjent. Det ble meldt to saker til eventuelt. 

 

Sak 29/2020:   Godkjenning av protokoll av 15.10.2020 

 

   Vedtak: 

   Protokoll av 15.10.2020 ble godkjent. 

 

 

Sak 30/2020:   Strategisk plan 2021 

 Ledelsen informerte om arbeidet, både på skole og AKS. Personalet har 

hatt en god runde med evaluering av strategisk plan og innspill til ny 

strategisk plan. Det er nedsatt en pedagogisk utviklingsgruppe (PU-

gruppe) som skal samles 2 dager i starten av januar for å ferdigstille 

strategisk plan for året som kommer. 

 Hovedsatsninger som ligger i eksisterende planer videreføres. Vi kommer 

til å ha et økt fokus på lesing og atferd i året som kommer.  
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Til: Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Karin Ståhl Woldseth, Ivar Morken,  

Apollon Sopa, Ioanna Nestoridi, Ola Dyrhaug Mo, Asgjerd Halseth og Nils Otto 

Steen-Utheim 

Møtegruppe: Driftsstyret – Furuset skole 

Møtested: Teams 

Møtetid: 17.12.20 kl. 16:00-17:30 

Saksbehandler: Nils Otto Steen-Utheim 

Telefon: 22907820 
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   Vedtak: 

   Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 31/2020:   Gjennomgang av Elevundersøkelsen 

 Ledelsen la frem foreløpige resultater fra Elevundersøkelsen og 

presenterte hvordan arbeidet med analyse og tiltak blir gjennomført. 

 Tallene viser en tilbakegang på 10 av 12 områder. Det ble drøftet 

viktigheten av å følge tankegangen til paradigme 2 og oppfølging av 

satsningen Problemløsning gjennom samarbeid (PGS). 

En grundigere analyse av Elevundersøkelsen med tiltak blir presentert på 

et møte etter at dette er drøftet i personalet.  

   Vedtak: 

   Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 32/2020:   Eventuelt  

Driftsstyreleder meldte ønske om orientering fra skolens ledelse om 

hvordan elevene med særskilte behov ble ivaretatt under koronatiden. 

Rektor orienterte om hva som skjer med elevene når de går i karantene 

(klasse- og trinnvis). De går da over til undervisning med bruk av iPad 

(Showbie og Teams), og det fungerer bra.  

Helsesykepleier har blitt omdisponert til andre oppgaver (smittesporing 

mm) under koronatiden. Det har vært et veldig godt samarbeid med 

bydelsoverlegen i denne tiden.  

Ansattrepresentantene meldte ønske om å skifte ut representanten Ioanna 

Nestoridi. De ansatte tar opp dette på internt møte og stiller med ny 

ansattrepresentant på neste møte. 

 

Med vennlig hilsen 

Asgjerd Halseth 

rektor/sekretær 


