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Referat driftsstyremøte 
Tilstede: Sarah Sørensen, Maren Nilssen, Merete Schie, Elin Rogndokken, Thomas Strømdahl, Jan Holland, 

Arild Svarstad Haug, Øyvor Skofteland, Nina Røneid 

Frafall: Mari Berdahl Djupvik 

Kopi: Nina Røneid 

Sekretær: Nina Røneid/Øyvor Skofteland 

Møtested: Sofienberg skole 

Møtetid: Onsdag 23.10.2018 kl 1700.  

Sak 14/18 Godkjenning av innkalling 

Melde saker til eventuelt 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner innkalling. 

Sak 15/18 Nytt skoleområde: U-22 

Skolen har blitt flyttet fra område D til U 22. Hva betyr dette? 

Sofienberg var tidligere i område D. U 22 – prosjekt- storsatsning fra byråden og 

etaten. 14 ungdomsskoler fra 7 bydeler. Treårig prosjekt. Ny område direktør: Bjørn 

Indrelid. 

- Hovedmålsettinger for prosjektet: 

 

Målsettinger for prosjektet: 

 Øke grunnskolepoeng 

 Øke motivasjonen for elevene 

 Skape trygt læringsmiljø 

 Redusere fravær 

 Bedre tilbakemeldingene fag/ ferdigheter 

Elevegenskaper prosjektet fokuserer på: utholdenhet, målbevissthet, resilience, 

nysgjerrighet. 

Faglige satsninger i fase 1: matematikk, skriving i alle fag, vurdering, lærerik bruk av 

læringsteknologi. 

 

Hva har prosjektet å si for Sofienberg? – Styrker det vi allerede holder på med.  

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering. 

Sak 16/18 Økonomi 

Status regnskap 2018-2019. 



 

 2 

God styring på økonomien. Skolen har tatt med seg et mindreforbruk fra tidligere år 

pga penger i prosjektet. Pengene avsettes til investeringer. Rammen for budsjett 2019 

kommer i desember. 

 

Informasjon budsjett 2019 

-  Fortsatt investering i biblioteket 

- Større budsjett for slitasje /hærværk 

- Oppgradere skolegården? Fortsette å jobbe med parken.  

- Elevmiljø etter skoletid, aktiviteter  

- Høyere aktivitet (personale)- i forhold til lærernorm.  

- Spare til iPads. 

Konklusjon: sunn og god økonomi. Endelig budsjett for 2019 kommer i desember. 

Driftsstyret skal vedta det før 20 januar. U22 prosjektmidler er vedtatt.  

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 17/18 Undersøkelser: 

Elevundersøkelsen- kort gjennomgang av elevundersøkelsen for skoleåret 2017-

2018.Gode tall- disse må skolen jobbe for å holde.  

Årets elevundersøkelse blir gjennomført i november/ desember. 

 

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i oktober, med frist 26.10.18 

  

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 18/19 Nasjonale prøver og eksamensresultater 

Nasjonale prøver: resultatene har kommet, disse blir lagt frem på neste driftsstyre 

møte. 

 

Kort informasjon om resultatene på nasjonale prøver fra 2017. Skolen har god 

utvikling 

Eksamensresultater: kort gjennomgang av eksamensresultater fra skoleåret 2017-

2018. Skolen ligger over landsgjennomsnittet i norsk, godt over snittet i engelsk, og 

rett under snittet i matematikk.   

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 19/18 Strategisk plan 2019 

Skolens utgangspunkt for å jobbe med strategisk plan: Vårt arbeid skal gi hver enkelt 

elev kunnskap og kompetanse. Skolen vil jobbe i de ulike utvalgene og på ulike nivå 

med strategisk plan. Skolen tar utgangspunkt i det politiske kartet, strategiske plan for 

så å utarbeide skolens strategiske plan. Involvering og eierskap til neste års plan: 
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elever, foresatte, lærere og ledelse. Skolen starter arbeid med strategisk plan i disse 

dager.  

Vedtak:  

Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

 

 

Sak  

20/18 

Eventuelt 

Generelt om skolen: god skolestart, stabilt personal (noen er ute i permisjon). Skolen 

har dette skoleåret 403 elever.  

Hvordan opplever elevene Sofienberg, spørsmål til elevrådsrepresentant: Trygg skole, 

godt miljø.  

Hvordan fungerer elevrådet?- Fungerer bra. Informasjon om arbeidet frem til nå –

kursing, ungdomskonferansen. Har også kommet opp flere saker som skolen kan 

jobbe videre med. U22 elevkonferanse.  

Viktige datoer: Operasjon dagsverk 1 november. Internasjonal dag fredag 26.10.  

Ønske fra politikerrepresentant til neste møte: Orientering om hvordan skolen jobber 

med spesialundervisning og dysleksi.  

Alle verv til utvalg er valgt og opprettet.  

 

Neste møte: Skolen innkaller til møte i januar. 

  


