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Referat 

Driftsstyremøte 

 

Tid: onsdag 12.desember 2018 kl.1730-1900 

Sted: Granstangen skole 

1. Medlemmer      

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Petter Kjendlie MDRIFT EKSTERN Ja 

Laila Kongerød MDRIFT EKSTERN Ja 

Per Opsahl MDRIFT EKSTERN Ja 

Winta Segaye MDRIFT ELEV OG ELEVRÅDSLEDER Ja 

Mohamed Benali MDRIFT FORESATT OG LEDER Ja 

Kubra Ifzal MDRIFT FORESATT Nei 

Anita Patel MDRIFT TILS C. Jensen(vara) 

Craig Deacon MDRIFT TILS Ja 

Karl Per Olsen VDRIFT EKSTA Nei 

Olav Mellum VDRIFT EKST Nei 

Ingelin Kristin Nord VDRIFT EKST Nei 

Saiqa Tabassum VDRIFT FOR Ja 

Halit Karaboga  VDRIFT FOR Nei 

 

SAKSLISTE  

SAK NR 39/2018 Godkjenning av referat 17.10-18 

 

SAK NR 40/2018  Godkjenning av innkalling 12.12-18 

 

SAK NR 41/2018  Elevundersøkelsen 2018 – gjennomgang av resultater  

     

SAK NR 42/2018 Medarbeiderundersøkelsen 2018 – gjennomgang av resultater 

 

SAK NR 43/2018  Vurdering av tiltak på kantinedrift: meny og kø 

   

SAK NR 44/2018  Økonomi: status og budsjettforberedelser 

 

SAK NR 45/2018 Tilsetting av rektor i fast stilling ved Granstangen skole 

 

SAK NR 46/2018 Saker fra elevråd 

 

SAK NR 47/2018  Eventuelt  
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Sak nr. 39/18 Godkjenning av referat 17.10.18 

Referat godkjent. 

 

Sak nr.40/18 Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent. Driftstyret godtar at sak 41, elevundersøkelsen 2018 – analyse og tiltak 

inngår i agenda under SMU. 

 

Sak nr.41/18 Elevundersøkelsen 2018 – analyse og tiltak 

Undersøkelsen viser gode tall sammenlignet med Oslo som referanse. De fleste elevene trives 

og opplever støtte fra lærer og hjemmet. 5% av elevene opplever mobbing. Tiltaksliste for å 

avdekke- og arbeide med undersøkelsen for å bedre mobbetallene er delt ut. Miljøterapeut 

opplyser at antallet enkeltvedtak på skolen denne høsten reflekterer antall elever som sier de 

opplever mobbing i undersøkelsen ganske nøyaktig. Kan tyde på at skolen ofte er kjent med 

situasjonene og har påbegynt aktivitesplaner for å intervenere.   

 

Sak nr.42/18 Medarbeiderundersøkelsen 2018 – analyse og tiltak 

Undersøkelsen viser gode tall sammenligner med Oslo som refranse innenfor 

opplæringssektoren. Spesielt er punktet "mestringsklima" positivt. Autonomi er 0.1 lavere, noe 

driftsstyreleder påpeker har vært en gjennomgående sak de siste årene. Opsahl bemerker at 

virksomheter der samarbeid har en stor rolle, så kan det ha en effekt på muligheten til å arbeide 

helt som man ønsker alltid. Rektor understreker at skolen har strukturer basert på samarbeid 

daglig mellom lærerne, for elevens beste. Kjendlie er tydelig på at læreren må ha mulighet til å 

arbeide selvstendig, også.  

 

Elevrådsleder melder om bedre flyt i kantinekøen. Elevrepresentant mener det enda ikke er 

optimalt. Elevrådsleder etterlyser sunn mat. Begge punkter skal utbedres.   

 

Sak nr. 44/18 Økonomi: status og budsjettforberedelser 

Ipad er kjøpt inn for neste år, sammen med tastatur og deksel (ca. 700 000 kr). Skolen vil 

(beregning per 12.12.18) ha et mindreforbruk i 2018. Rektor kommer i så måte inn på et mulig 

"jobbsmak"-prosjekt, som ikke står på agenda. Det blir gjenstand for diskusjon. Da premissene 

etter en periode opplyses om og avklares, stiller driftsstyret seg positive til prosjektet.   

 

Driftsstyreleder opplyser om at denne prosessen skal starte 03.01-2018.  

 

Elevrådet er fornøyd, og arbeider med forberedelser til ballet 14.februar.  

 

Helsesøster ønsker innspill på hvordan skolen stiller seg til utdeling av prevensjon. Driftsstyret 

diskuterer, men er samstemt om at faglige begrunnende vurderinger må ligge til grunn for dette, 

og at det ikke er en sak driftsstyret mener noe om.  

 

Mats Thyli         Mohamed Benali 

Sekretær     Driftstyreleder 

Sak nr. 43/18 Vurdering av tiltak på kantinedrift: meny og kø  

Sak nr. 45/18 Tilsetting av rektor i fast stilling ved Granstangen skole 

Sak nr. 46/18 Saker fra elevråd 

Sak nr. 47/18 Eventuelt 
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