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Møtereferat 

 

 

Til: Medlemmer i driftsstyret ved Veitvet skole  

Innkalles av:       Tore Hoem Aa 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Veitvet skole 

Møtested: Veitvet skole, Møterom Hubro 

Møtetid: 07.09.2017 17:00 

Saksbeh:  Katrin Meløy 

Telefon: 91521901 

  

  

 

 

Tilstede: Tore Hoem Aa (rektor), Øyvind Lind Kvanmo (leder/foresatt), Karmjit Grewal (H), 

Heidi Udnesseter (ansatt), Lars Erik Fuglesang (AP) og Katrin Meløy (ass.rektor/referent) 

 

Forfall:  Bjarne Kristoffersen (SV) og Asgedet Håland (Foresatt) 
 

 
 
43/17 - Åpen halvtime 
 Ingen fremmøtte 
 
 
44/17 - Godkjenning av møtebok fra forrige møte og sakliste 
 Godkjent uten merknader – møtebok  fra 19.06.17 undertegnet 
 
 
38/17 - Tilgjengelighet i skolebygget 
 
 Referatet fra denne saken i forrige møte løftes kort. DS har i perioden siden forrige møte satt seg  
 inn i en stor del av skolens kommunikasjon med drift-/og eierselskapene. 

Det er viktig at skolen nå følger opp at de tar opp alle tvister/tvilstilfeller med DS umiddelbart 
dersom slike oppstår. 

 
 Skolen skal delta i et forprosjekt om utleie i Osloskolen. Vi representerer her OPS-skolene. 
 
 DS vil følge opp praksis knyttet til denne saken videre. 
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45/17 - Skolens håndtering av DS-Vedtak 31/17 ang. tilgang til området "kunnskapstrappen" på  
     17. mai 
 

Det fastsettes en befaring med DS, Coor og skoleårets 17. maikomite i forbindelse med 
DS-møte den 16. november. Bruk av skolens lokaler og samarbeidsrutiner rundt 17.-
maiarrangementet (involverte aktører) besluttes i dette møtet og blir førende for 
fremtidige arrangement. 

 
 
46/17 – Veitvet skoles handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 

DS tilslutter seg den nye planen og mener at den på en god måte tar opp i seg det som 
tidligere er behandlet i DS. Planen iverksettes og publiseres som skolens gjeldende plan. 
 

 
47/17 – Økonomi 
 Rektor går gjennom månedsrapporten for august 2017. 
 Skolen styrer nå mot et merforbruk på ca. 3 millioner (innsparing på drøyt 2 mill. av tidligere  
 merforbruk) 
 
 
48/17 - Nytt fra skolen 

 Foreldreundersøkelsen 
o Rektor viser resultatene og det knyttes kommentarer til en del av punktene, DS 

uttrykker at de mener skolen har god oversikt og kontroll på de ulike områdene 
som behandles i undersøkelsen. 
Veitvet skole ligger stort sett jevnt med Oslosnittet. 

 

 Eksamensresultater 
o Rektor viser en oversikt over resultatutviklingen fra 2013-2017. Skolen har i 

perioden hatt et jevnt snitt. 
 Det kommenteres at skolen har gått ned i matematikkresultater de siste 

årene der landssnittet er gått opp. 
 Skolen har et formulert mål om å nå 3,5 som snitt i alle tre fagene 
 DS er ikke bekymret over resultatene sett i lys av skolens øvrige utvikling 

 
 
49/17 - Nytt fra FAU 
 Nettvettkurs – lav oppslutning (men det kom veldig tidlig på året og lite forarbeid var mulig) 
 
   
50/17 - Nytt fra elevrådet 
 Ingen tilstede 
 
 
51/17 – Eventuelt 

 Veitvet- og Slettaløkkauken – informasjon fra bydel til skole 

 Kantine – i gang – populært tiltak. Vil på sikt endre menyen 

 Fussballakademi – suksess – 25 deltagere – gjerne flere jenter. 
5.-8. trinn. Samarbeid skole og idrettslag. 
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 Spisetid – oppleves som for kort tid til å spise – skolen må se på dette. Sjekke rutinene og 
se på bedre løsninger – status til DS i neste møte (16. oktober) 
 

 
 
 
Møtet hevet kl. 18.00 
 
 
 
 
 
 

 

     ___________                                                                                             ______________ 

Øyvind Lind Kvanmo                                                                   Tore Hoem Aa 

 

          DS-leder                                                                                     Rektor 
 
 
 


