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Referat til driftsstyremøte 

Tid: Onsdag 12.juni 2019 kl.17.30-19.00 

Sted: Granstangen skole 

 

DS-medlemmer som er innkalt til hvert møte, og faste medlemmer 

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Petter Kjendlie DS-medlem Politiker, Frp Ja 

Anne Karima Nordengen DS-medlem Politiker, Ap Nei 

Per Opsahl DS-medlem Politiker, H Meldt frafall 

Winta Segaye DS-medlem Elevrådsleder Ja 

Mohamed Benali DS-medlem og leder Foresatt Ja 

Kubra Ifzal DS-medlem Foresatt Nei 

Halit Karaboga DS-medlem Foresatt Nei 

Anita Patel DS-medlem Ansatt skole Meldt frafall 

Craig Deacon DS-medlem Ansatt skole Meldt frafall 

Ingunn Cecilie Sørdal 

Gregersen 

Sekretær Ledelsen Ja 

 

 

Varamedlemmer – stiller dersom ikke DS-medlem kan stille til møte     

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Arne Håskjold Krumsvik DS-vara Politiker, H Meldt frafall 

Olav Mellum DS-vara Politiker, Frp Ikke aktuelt 

Karl Per Olsen DS-vara Politiker, Ap Nei 

Kavin Selvakumar DS-vara Nestleder elevrådet Ikke aktuelt 

Saiqa Tabassum DS-vara Foresatt  

Christine Eilen Jensen DS-vara Ansatt skole Meldt frafall 

Merethe Mørkeberg Nielsen DS-vara Ansatt skole Meldt frafall 

 

Agenda 

SAK 18/2019 Godkjenning av referat 13.03.19 

 Referat er godkjent 

 

SAK 19/2019 Godkjenning av innkalling 12.06.19 

 Innkalling er godkjent 

 

SAK 20/2019 Forslag til nye tiltak på skolebygg/uteområder sommeren 2019. Forslag til prisoverslag 

og kostander ligger vedlagt  

 Ingunn informerer om tiltakslisten som er sendt som vedlegg til innkallingen. 

 Driftsstyret ved leder mener at gårdeier burde bidra med kosten av persienner og dørpumper. 

o Kosten for dørpumpene burde vært delt med tanke på kostnader. 

o Persienner burde vært en del av investeringen av bygget. 
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o Når det gjelder bomen burde også politi og bymiljøetaten bidra til å forebygge kjøring i 

skolegården. Det er ikke noe bare skolen bør betale for. Ser på det som en langsiktig 

investering for gårdeier.  

o Politiet skal sørge for at det ikke kjører inn biler i skolegården. Politiet vil trolig ha en 

formening om hvor bommen skal plasseres. 

 

SAK 21/2019 Økonomi: 1.tertialrapport gjennomgås  

 Ingunn informerer om første tertialrapport. 

 Innkjøp av iPad for 2007-kullet fullføres, men bør avvente med å kjøpe før man må, slik at man 

unngår å kjøpe gammelt utstyr. Driftsstyret har bestemt at man skal investere i iPader på skolen, 

og det gjelder fortsatt. 

 Postivi 

 

SAK 22/2019 SMU-saker og status Granstangen inneværende og neste skoleår 

 Ingunn informerer om  

o Hvordan miljøteamet jobber for å forebygge og jobbe for et godt elevmiljø 

o Åpen skole på tirsdagskvelder, samt åpen gymsal og andre aktiviteter i storefri 

o Det er per dags dato fem aktivitetsplaner som går frem til sommeren 

o Craig har vært på besøk på Haugen skole tre ganger før sommeren. Dette for å sikre en 

god overgang mellom barne- og ungdomsskole 

o Generelle utfordringer: Bruk av sosiale medier (anonyme tjenester), språk/sjargong, 

hverdagskonflikteog misforståelser, samt skolefokus på slutten av året 

 Petter støtter veldig at Craig er på Haugen skole for å bli kjent med elevene, og allerede kan ta 

tak i utfordringer som fravær helt fra starten av. 

o Veldig positivt at elevene får gjennomslag for forslagene sine til forbedringer. Bidrar til 

at elevene trives og ikke utfører så mye hærverk. Ballveggen er et eksempel på at 

elevene får ting de ønsker seg. 

 Mohamed støtter arbeidet som gjøres med avgiverskolene. Viktig at skolen har gode bånd til 

avgiverskolene, så bra at man samarbeider og har god dialog. 

o Vi foresatte liker godt positiviteten som er på skolen, og at ledelsen og lærerne gjør den 

jobben de gjør. 

o Veldig stolt over hvordan ting fungerer på Granstangen skole, og er veldig fornøyd. 

 Ingunn informerer om at tilsettinger er på plass, og at to trinn vil ha storefri alene en dag i uken 

hver. Dette vil være et forsøk på å fordele elever mer i bygget på ulike tider, samt å unngå så 

stort trykk i bygget på samme tid. Dette må evalueres underveis. 

 

SAK 23/2019 Saker fra elevråd 

 Winta informerer om at det har kommet ønske om å bruke biblioteket til et sosialt sted. Kjøpe 

inn sofa og spill, slik at vi kan fordele elevene mer i bygget i storefri. 

 Snakket om trivselsledere på forrige elevrådsmøte. Kan være vanlige elever, og ikke bare fra 

elevrådet. Kan hjelpe de voksne i miljøet, og ha på egne vester. 

 Det skal kjøpes inn air-hockey, sofa og flipperfotball som skal være i biblioteket. 

 Snakket om sitteplasser ute. Ønsker å få boltet sittegruppene ned i bakken. Ønkser å få tilbake 

de benkene som var under taket ved mat og helse tilbake. 

 

 Mohamed vet om utfordringen med eldre ungdommer som har sittet på de benkene tidligere, og 

brukt det som oppholdssted for å drikke alkohol eller røyke hasj. En løsning kan være 

kameraovervåkning. Det bør sjekkes om kameraovervåkning kan bidra til at skolen får besøk av 

uvedkommende personer. Er veldig positiv til overvåkning av skolen, slik at uvedkommende 

flytter seg til et annet sted. 

o Politiet bør også se på kameraovervåkning som noe positivt. 

o Kan kameraovervåkning spleises på sammen med gårdeier?  

 Petter ønsker at skolen sjekker opp muligheten for å få benkene tilbake.  
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SAK 24/2019 Eventuelt  

 Petter synes rubrikken «tilstede» skal brukes for også fremtidige referatføringer, samt 

innkallinger.  

o I tillegg bør man diskutere hvor mange som bør være tilstede på et møte 

o Er det noe krav om hvor mange som skal være tilstede med tanke på gjennomføring av 

et Driftsstyre? 

o Skal være to foresatte, to politikere, to fra ansatte, en fra elevrådet og en fra ledelsen 

o Medlemslisten bør oppdateres for fremtidige innkallinger og referater 

o DS var veldig fornøyd med at det var tatt med kaker og vafler 

 Tilstede kolonnen brukes fremover, og føres med "ja" for å ha vært tilstede, "nei" for å ikke ha 

vært tilstede eller meldt forfall, og "ikke aktuelt" brukes når det ikke har vært aktuelt å kalle inn 

vara. 

 Neste møte ønskes som et eget punkt på agendaen 

 Forslag for neste DS-møte er onsdag 25. september, men må være tråd med valg av FAU-møte 

og representanter. 

 

 

 

Ingunn C. S. Gregersen        Mohamed Benali 

Sekretær     Driftstyreleder 

 
 

 


