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Sak 37/17: Godkjenning av referat 

  Referatet ble godkjent 

 

Sak 38/17: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Sakslisten ble godkjent. Rektor meldte sak om lærernorm til eventuelt 

 

Sak 39/17: Godt nytt fra skolen 

- Skolen har i år kjøpt inn et stort juletre til skolegården, og det var en veldig 

hyggelig start på mandagen denne uka med julegrantenning og julesang 

- Skolen satser mye på elevrådet. Nytt av året er at elevrådet har laget et årshjul, 

hvor det blant annet gjennomføres storefri litt utenom det vanlige en gang i 

måneden. Sist uke arrangerte elevrådet quiz for alle elevene 

- AKS har hatt et samarbeid med GT-koret og tilbudt øvinger uten kontingent for 

aspirantkoret. Dette har vært en suksess og vil fortsette ut skoleåret. 

- Fra i høst har AKS kjøpt inn frukt til elevene, og alt blir spist opp. Ordningen 

videreføres. 

 

Sak 40/17: Økonomi skole og AKS 

Rektor og AKS-leder redegjorde for status i budsjettene.  

 

Skolen har per oktober et mindreforbruk på 700 000 kroner. Kostnader til 

personalkjøkken går av dette overskuddet. Det legges også opp til å overføre midler 

til neste budsjettår. 

 

AKS har et mindreforbruk på 150 000 kroner. Dette skyldes tilførte midler til elever 

med spesielle behov. 

 

Sak 41/17: Evaluering av strategisk plan 2017-2020 

Skolens samlede resultater for 2017 viser at tiltakene som er i strategisk plan gir 

god effekt, og rektor ønsker å videreføre arbeidet. Elevundersøkelsen 2017 viser at 

elevene er svært godt fornøyde med skolen. Nasjonale prøver viser også at vi på 
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fem av seks områder når de ambisiøse målene som er satt. I strategisk plan for 

2018-2021 blir det økt fokus på å løfte flere elever opp på nivå 3 i engelsk. 

 

Sak 42/17: Studietur for skolens ledelse/område B  

Det er planlagt en studietur til London fra søndag 11.3.18 - tirsdag 13.3.18 for alle 

skolelederne i område B. Når to eller flere fra skolen skal reise utenlands må dette 

godkjennes av driftsstyret ved den enkelte skole. Det er områdedirektøren som står 

ansvarlig for turen, og opplegget er godkjent av direktøren i Utdanningsetaten, 

Astrid Søgnen. Temaet for studieturen er "Linking Leadership to Student learning", 

og knyttes til Osloskolens kjernevirksomhet som er læring og læringsmiljø. 

 

Mål: 

• Hvordan lede et lederteam med fokus på elevenes læring? 

• Hvordan leder lederteamet personalet med fokus på elevenes læring? 

• Hvordan lede personalet i gode læringsprosesser? 

 

Mandag 12.3 vil alle skolelederne dra på skolebesøk på utvalgte skoler i og rundt 

London. Skolens ledelse besøker samme skole. Ledelsen på Godlia ønsker å besøke 

den norske skolen i London, og lære om hvordan de, med norsk læreplan, jobber 

med grunnleggende ferdigheter engelsk i alle fag.  

  

Tirsdag 13.3 vil det være kurs med innleid foredragsholder. Områdedirektør jobber 

med å finne navn.  

  

Skolens ledelse vil være borte fra skolen i to hele skoledager. Ved vår skole vil 

sosiallærer og AKS-leder fungere som ledelse ved skolen, mens det i tillegg vil 

være en setterektor som er rektor på en annen skole.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar at ledelsen ved Godlia skole kan reise på studietur til London  

11. – 13. mars 2018. 

 

Sak 43/17: Eventuelt 

- Sak i Aftenposten om lærernorm; I forbindelse med at Stortinget har vedtatt 

en norm for lærertetthet i grunnskolen, hadde Aftenposten en sak om 

lærerdekning i Osloskolen. Tallet som ble oppgitt for Godlia var feil, og skyldes 

en regnefeil på årstimer til ordinær undervisning. Riktig regnestykke viser at 

Godlia har omtrent den samme lærerdekningen som skoler det er naturlig å 

sammenlikne seg med. 

 

Neste ordinære møte: Tirsdag 16.01.18 klokka 17.00 

 

 

Oslo 05.12.17 
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Driftsstyreleder    Sekretær 


