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Sak 18/ 21   Godkjenning av referat fra møte 07.09.21 

Godkjent 

 

Sak 19/ 21  Godkjenning av innkalling og dagsorden av 16.11.21  

Godkjent 

 

Sak 20/21 Orientering fra administrasjonen, herunder 

- Tilbakemelding etter nasjonale prøver 

o Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes 

grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen 

fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og 

kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolen.  

o Rektor og avdelingsleder har gjennomført elevresultatsamtale med 

lærere på 5. trinn i etterkant av nasjonale prøver. Det er viktig å gå inn 

i resultatene på hver enkelt elev for å se på utfordringsbildet. 

o Det er viktig at engelsk blir et prioritert område fremover 

- Skolens arbeid med oppfølging av elevenes faglige og sosiale utvikling 

o Etter jul settes det av pedagogisk utviklingstid til å planlegge 

undervisning. På den måten styrker vi profesjonsfelleskapet ved at 

sentrale punkter i LK20 blir gjeldene for alle.  

 

 

 

Møteinnkalling 
 

 

 

Til stede: Vibeke Krohn, Per Barth Lilje, Monika Dypeng, Terje Bjøro, Åsmund Sollien 

Schau, Mona Bryn, Anita Nilsson, Birgitte Kalstadstuen, Trine Lie, Tor Tangen 

Referent: Åsmund Sollien Schau 
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- Gjennomføring av elevundersøkelsen på 5.trinn og 

trivselsundersøkelsen på 1.-4.trinn 

o Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge elevenes skolemiljø. 

Elevene blir i undersøkelsene spurt om alt fra trivsel, mestring, 

motivasjon og medvirkning. Det er Oslo kommune som er ansvarlig for 

trivselsundersøkelsen mens det er Utdanningsdirektoratet som står 

som ansvarlig for elevundersøkelsen. Begge undersøkelsene skal 

gjennomføres før jul. 

- Ledelsens deltagelse i Utdanningsetatens desentraliserte 

kompetanseutvikling (DEKOMP) 

o Hensikten er å bidra til lærende kulturer i hele organisasjonen (Oslo 

kommune). Vi skal videreutvikle skolen der vi undersøker, utforsker, 

utfordrer og videreutvikler praksis i tråd med intensjonene i LK20. 

Kompetanseutviklingen ledes i et samarbeid mellom Utdanningsetaten 

og Høgskolen i Innlandet. Ledlesen ved Holmen jobber i sitt DEKOMP 

arbeid med hvordan leseutviklingskompetansen i personalgruppen kan 

styrkes ytterligere.  

 

- Skolens arbeid med leseutvikling i tråd med strategisk plan   

o Skolen har utarbeidet en leseopplæringsplan som gjelder for 1.-7. 

trinn (strategisk plan). Den vil sørge for at det drives mer systematisk 

leseopplæring/oppfølging ved skolen. I planen ligger det blant annet et 

leseutviklingsskjema som lærere skal bruke for å kartlegge elvene. Det 

er tre av skolens lærere (leselærere) som har utarbeidet leseplan. 

 

Sak 21 / 21      Sykefravær ved Holmen skole  

• Det er stor variasjon fra måned til måned. I mars var 

sykefraværsprosenten 10% og i juni 7,9%. Flere måneder har fraværet 

vært under målsetting som er på 5,1%. Per 01..11.21 er 

sykefraværsprosenten på 5,3% 

• Til tross for at vi har vært i en pandemi og ansatte er bedt om å holde 

seg hjemme ved symptomer, så er fraværet relativt lavt 

• Vi får ikke delt opp fraværet for de ulike avdelingene. Vi ser at det er 

høyere fravær på PLUSS enn i ordinær skole.  

• Vi strever tidvis med å få vikarlagt fravær, spesielt på PLUSS  

 

 

Sak 22 / 21 Status økonomi skole og AKS  

- Vi har brukt mye av mindreforbruket den siste tiden. Vi har måtte ansette 

ekstra ressurser på grunn av elever som vi må følge opp ekstra. Det ligger 

an til et mindreforbruk på ca 450.000  

- På AKS ligger vi an til et merforbruk på rundt 800.000. Da har vi ikke fått 

inn alle refusjonene for enkelte elever. 
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Sak 23/21   Orientering fra politikerne 

- Oppgradering av Midtstuen er utsatt ett år.  

- FAU i Vestre Aker skal delta på et møte i Kultur- og utdanningskomiteen til 

Bystyret for å fortelle om skolebehovet i bydelen. 

 

Sak 24/21   Orientering fra FAU 

- Orientering om planer for FAU arbeidet fremover 

o Viktig at foreldre kan hjelpe skolen på utvalgte områder 

o Det er viktig at foreldregruppen/FAU engasjerer seg inn mot det 

politiske bildet med utfordringene som er knyttet til skole og 

fritidstilbud. 

o FAU må også engasjere seg inn mot 17. Mai-arrangementet 

o Det er nytt FAU-møte tirsdag 23. November 

o Det er viktig at undergruppene i FAU organiserer seg. 

 

Sak 25/21 Eventuelt: 

- Per Barth Lilje trer ut av Driftsstyret ved Holmen fra januar av. Tusen takk 

for flott innsats i Driftsstyret gjennom mange år.  

 

 

 

 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

 

 


