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Sak 32/2021: Godkjenning av dagens innkalling 

Vedtak: Karin Ståhl Woldseth hadde ikke fått innkallingen på forhånd 

(tekniske problemer), men fikk den ved starten av møtet etter oppdatering 

av kalender. Driftsstyret godkjenner dagens innkalling. 

 

Sak 33/2021: Godkjenning av protokoll av 18.10.2021  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner protokoll av 18.10.2021. 

 

Sak 34/2021: Gjennomgang og evaluering av årets strategiske plan 

Ledelsen orienterte om evaluering av strategisk plan 2021-2024. 

Evalueringsarbeidet er i gang via PU-teamet.  

Sentrale områder som videreføres i strategisk plan er disse: Økt 

læringsutbytte for elevene gjennom elevsentrert undervisning, LK20 og 

hvordan få overordnet del ut i praksis, videre bygging av 

profesjonsfellesskapet og utbygging av skolens miljøteam står sentralt. 

Skolen kommer til å satse på videre arbeid med PGS (dr Ross Greene), 

#Tryggebarnefellesskap, sosial læring gjennom fag, periodeplanlegging og 

Furuset skole 

Protokoll DS 

2021 

 

Tilstede: Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Karin Ståhl Woldseth, Ivar Morken,  

Apollon Sopa, Veronica Engblom, Ola Dyrhaug Mo, Asgjerd Halseth og Nils Otto 

Steen-Utheim 

Møtegruppe: Driftsstyret – Furuset skole 

Møtested: Teams 

Møtetid: 13.12.21 kl. 17:00-18:30 

Saksbehandler: Nils Otto Steen-Utheim 

Telefon: 22907820 
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videreutvikling av kollegaveiledningsmodellen vi har innført med 

ATEA/KREASJON. Arbeidet med språkbruk (som er et evighetsprosjekt) vil 

fortsatt bli vektlagt og økt trygghet gjennom økt grad av elevmedvirkning.  

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 35/2021: Gjennomgang av utkast til neste års strategiske plan og skolens 

satsningsområder for neste skoleår 

Ledelsen presenterte plan for arbeidet med strategisk plan 2022-2025 og 

skolens satsningsområder for neste år. Se for øvrig sak 34/2021. 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 36/2021: Informasjon om hvordan strategisk plan blir arbeidet med på skole 

og AKS  

Ledelsen orienterte om hvordan arbeidet med strategisk plan foregår på 

skole og AKS. 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 37/2021: Gjennomgang av resultater og kort analyse av Elevundersøkelsen 5-7 

og Trivselsundersøkelsen 1-4  

Ledelsen orienterte om resultatene fra Elevundersøkelsen 5-7. Rapportene 

ble sendt ut før møtet. Overordnet rapport på indekser til UDIR ble lagt 

frem på møtet og blir sendt ut etter møtet. 

Tallene fra Trivselsundersøkelsen 1-4 ble ikke klare før møtet. 

Det ble trukket frem at skolen har laget en god systematikk i arbeidet med 

resultatene – både internt trinnvis og inn mot strategisk plan og 

skoleutvikling. 

Grundigere presentasjon av tiltak og oppfølging av undersøkelsene vil blir 

gjort på DS-møtet i april. 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 
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Sak 30/2021: Evaluering av møtene i driftsstyret 

Saken var utsatt fra forrige møte. Vi gjennomfører en evalueringsrunde der 

medlemmene gir tilbakemelding på møtene som har vært i driftsstyret 

dette året. 

Dette kom frem under evalueringsrunden: 

• Det har vært et mer stabilt driftsstyre de siste to årene. 

• Det foreligger en god systematikk i arbeidet som presenteres på 

driftsstyremøtene. 

• God informasjon og gruppedynamikk. 

• Det er mindre grad av konflikter, det er mer strømlinjeformet og vi 

får den informasjonen vi ønsker og trenger. 

• Medlemmene opplever at det er åpning for å stille kritiske 

spørsmål.  

Vedtak: Driftsstyret tar evalueringen til etterretning. 

 

Sak 37/2021 Eventuelt 

Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt. 

 

Med vennlig hilsen 

Asgjerd Halseth 

rektor/sekretær 


