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REFERAT FRA DRIFTSTTYREMØTE TIRSDAG  5. JUNI 2018 

 

 

Sak 15/2018: Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkallingen.  

 

Sak 16/2018: Godkjenning av referat fra forrige møte 6.03.2018 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner referatet. 

 

Sak 17/2018: Nybygg 

Grunnmur er satt opp, noen byggeelementer er på plass. Arbeid i forhold til inventar og interaktive 

tavler har startet. Det gjennomføres jevnlig byggmøter med representanter fra skolen tilstede. 

Informasjon legges ut på skolens hjemmeside i egen fane. 

Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 18/2018: AKS tilbud ved Vetland: 

 Elever fra ungdomstrinnet:  

Tilbudet gjelder elever ved skolens avdeling for multifunksjon hemmede. 6 elever har 

benyttet denne ordningen i år. Pr i dag er 6 elever søkt plass skoleåret 2018-19. Tilbudet er 

et samarbeid mellom bydelene elevene tilhører og Vetland. Bydelen betaler for elevplass. 

Tilbakemeldingene er positive fra foresatte og bydel. Elevene har AKS og skole på samme 

sted. Dette gir elevene et helhetlig tilbud og reduserer reisetid. Tilbudet fortsetter neste 

skoleår.  

 Sommerklubb 2018: 

Osloskolen tilbyr alle elever Sommerskole. AKS på Vetland tilbyr elevene ved AKS 

sommerklubb. Sommerklubben samarbeider med Oppsal AKS og har mange ulike tilbud. 

Mange er påmeldt. Tilbakemeldingene fra tidligere år har vært positive. 

 

Driftsstyret tar sakene fra AKS til orientering 
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Sak 19/2018: Utleie av skolens lokaler: 

Skolen leier ut lokaler på kveldstid og i helgene. Priser for utleie (selvkost) og grunnlag for 

kompensasjon ved utlån høst 2018 og vår 2019 økes med 2% i henhold til avtale med Oslo 

kommune. Forslag til nye priser legges fram. 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner de nye prisene. 

 

Sak 20/2018: Neste skoleår: 

Det er 91 elever ved skolen og elevtallet blir det samme neste skoleår.7 elever starter på 1.trinn. 

Gruppesammensetningen neste skoleår vil endres på noen trinn og dette fører også til endringer 

for personalet. Det er avklart hvem som skal være kontaktlærere på de ulike trinnene.                           

Informasjon sendes hjem siste skoledag.  

 

Sak 14/ 2018: Eventuelt: 

 Kort referat fra Polen – Tyskland turen: representant fra elevrådet og elev ved 10.trinn 

fortalte om en lærerik og spennende skoletur med Aktive Fredsreiser. Turen varte i 7 

dager. 9. og 10. trinn deltok  Det er tredje gang elever fra Vetland deltar. Turen er frivillig. 

Elevene har, med god hjelp fra foresatte, samlet inn penger til billetter via dugnader og 

annet arbeid. Elevene vil arrangere temakveld for foresatte hvor de viser bilder og forteller 

fra turen. 

 Elevpris: Driftsstyreleder har flere ganger vært i kontakt med assisterende 

avdelingsdirektør i APS. Samarbeidet har ikke ført til endringer i elevpris ved Vetland. 

Driftsstyreleder kontakter FAU mtp videre arbeid.  

 Forlengelse av vikariat som undervisningsinspektør: Ingvild Hodne Titlestad fortsetter som 

vikar fram til 31.01.2018.Vikariatet er utvidet til 75% etter et vedtak i MBU. De resterende 

25% vil hun fortsette som pedagog ved skolen. 

 Foreldreundersøkelsen 2018 ble gjennomført i tidsrommet 12.03-15.04.Vetland hadde en 

svarprosent på 56. Foreløpige resultater viser en skåre på lik linje med undersøkelsen i 

2017. Endelige resultater og rapport ferdigstilles i august. 

 Trivselsundersøkelse: Elevene ved Vetland deltar ikke i den offentlige elevundersøkelsen. 

Skolen har utarbeidet en egen trivselsundersøkelse som gjennomføres årlig. Resultatene 

viser at elevene stort sett trives godt på skolen, men avdekker også områder hvor det er 

behov for tiltak for å bedre det psykososiale miljøet. Elevene på alle trinn har vært med å 

utforme tiltak. Tiltak er igangsatt og vil evalueres jevnlig. Det psykososiale miljøet følges 

også opp i elev- og utviklingssamtaler.  

 Møtetider for driftsstyre skoleåret 2018-19:                                                                                       

25.09, 11.12,15.01,5.03 og 11.06.  

 

Driftsstyret til sakene til orientering. 

 

 

 

Toini Rysstad/s/                                                                      Arild Pedersen/s/ 

Rektor                                                                                     Driftsstyreleder 

    

     

 

 

 


