
 

Referat skolegruppe D møte på Grünerløkka skole 8.mai 2014 

Referatet ble godkjent uten innvendinger. 

Områdedirektør Trond Karlsen var tilstede hele møtet. Han presenterte elevundersøkelsen 

2013. Se eget vedlegg. 

I tillegg gikk Karlsen gjennom utviklingen på skolene i området: 

I skoleområde D har det kommet flere nye skoler, og det er en positiv skoleutvikling. 

Noen steder har det vært hyppige rektorbytter. Etaten gjør det de kan for å unngå dette. De 

ønsker stabile ledere.  

Stikkord for dette arbeidet er: Fokus på ønsket stabilitet i rekrutteringsprosessen, lønnstillegg, 

kontakt med tillitsvalgte og trivsel. På 17 mai vil det være en skole fra område D som går 

først i toget, Linderud. I tillegg vil elevrådsleder fra Grünerløkka holde sin tale på TV2. 

Iht til Oslostandarden skal AKS ha mer læring. Dette innføres/er innført. 

Det anbefales planleggingsdag på AKS, dette må rektor gi tid til, ved at skolen har ansvaret 

for barna i den tiden. I tillegg ønsker man at det gjennom skolen v/rektor legges til rette for 

økt samarbeid AKS/skole. 

FAU og rektor skal sammen gå igjennom trivselsundersøkelsen. Hver skole kan gå inn på 

resultatene på sin skole. Og man skal samtale rundt dette 

Kartleggingsprøvene skal gjennomgås på foreldresamtalene, og evt tiltak skal presenteres. 

F.o.m 2015 utgår Fronter og Osloskolen innfører læringsplattformen It`s Learning. 

Diskusjon rundt tilpasset læring. Og hvordan elevene måles. 

Det ble reist spørsmål om informasjonsflyten mellom de ulike skolene ved skolebytter. 

Spesielt der man bytter mellom to områder. Det skal finne sted overgangsmøter hvert år, hvor 

7.klasse lærere møter 8.klasse lærere ved de aktuelle skolene. Og informasjon om 

elevene/klassene overleveres. 

Mobbemanifest: Spørsmål om mobbing er ute av trivsels undersøkelsen. Dette bør man ha 

fokus på. 

Sykefraværet er høyt ved skolene, 5,4 prosent. Det er under landsgjennomsnittet. Men ved 

enkelte skoler er det opp til 20 prosent. Dette følges opp. Bl.a med medarbeidersamtaler. 

Rektor ved Grünerløkkskole presenterte skolen. Se eget vedlegg med foredraget. 

Ny kontaktperson skolegruppe D ble valgt: Bente Irene Johannessen, Groruddalenskole 

benteirene@live.no Tlf: 99616225 

Takk for fint møte og GOD SOMMER!  

Neste møte blir på Tonsenhagen skole i oktober/november! 
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