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Møtereferat 

 

 

Til stede: Solfrid Kolby (foreldrerepresentant), Mads Aanerud (foreldrerepresentant), Sverre 

Sørensen (FrP), Børge Ingvaldsen (H), Ellen Sandberg(Ap), Ingrid Marie Dale Thelle 

(ansatt), Beate Lund Sva (ansatt), og Henriette Randsborg (rektor). 

Forfall:  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Trosterud skole 

Møtetid: 21.09.2015 kl. 18.00 

Referent: Henriette Randsborg 

Telefon: 23 17 70 70 

Neste møte: 23. november 2015 kl. 19.00 
 

 

 
 

Sak 01/15-16:  Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

Sak 02/15-16:  Godkjenning av saksliste 

Godkjent 

 

Sak 03/15-16:  Godkjenning av referat fra møtet den 01.06.2015 

Godkjent med en liten endring i sak 35 Nytt fra FAU: driftsstyret støtter tiltaket om trafikkaksjoner.  

 

Sak 04/15-16:  Åpen post 

Ingen møtte 

 

Sak 05/15-16:  Skriv, referater og orienteringer 

Rektor orienterte driftsstyret om nytt ved skolen og Aktivitetsskolen; skolen har startet NISK (norsk 

intensiv språkkurs) for skolestartere som trenger intensiv språkopplæring, vi har 64 elever på 1. trinn, 

skolestart har gått fint, byen har behov for flere alfabetiseringsklasser og Trosterud skole kan være 

aktuell, et stort antall elever på skolen har vedtak om spesialundervisning, innføring av Skoleplattform 

Oslo (ny IKTløsning) har tatt tid og er fremdeles ikke helt klar, Aktivitetsskolen fortsetter tilbudet om 

svømming og friluftsgrupper.  

 

Sak 06/15-16:  Nytt fra FAU 

FAUleder orienterer driftsstyret om siste nytt fra FAU; felles sommeravslutning ble opplevd som 

positivt, det var god omsetning i kafeen. Trafikkomiteen fortsetter sine aksjoner.  

 

Sak 07/15-16:  Økonomi 

Rektor presenterte månedsrapporten for august.  

 

Sak 08/15-16:  Nasjonalt tilsyn 
Rektor orienterte driftsstyret om sluttrapporten fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus; alle de 21 

lovkravene er oppfylt og skolen fikk gode tilbakemeldinger på tilsynet.  
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Sak 09/15-16:  Sykling til skolen og revidering av skolens ordensregler 

Den 20. august i år kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven. 

Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om eleven skal kunne sykle til skolen eller ikke. 

Som en følge av dette vedtok driftsstyret å endre ordensreglene. Setningen "Sykling til skolen er ikke 

tillatt" strykes fra ordensreglene.  

 

Sak 10/15-16:  Eventuelt 

 

 

 

………………………………………             ……………………………………… 

Solfrid Kolby,     Henriette Randsborg, 

Driftsstyreleder     Rektor 


