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Protokoll fra møte i driftsstyret ved Sinsen skole 

Dato:  22.011.2017 

 

Møtested: Sinsen skole  

Tilstede: Sissel Watz, Sigrid Lyngmo, Ivar Munch Clausen, Raena Aslam og Jan Petter 

Braathen. 

Fravær: Tommy Rasmussen, Ellinor Eikås, Henrik W. Johnsen 

 

Sak 15 – 17  Innkalling og referat 

Godkjent.  

 

Sak 16 – 17 Skolestart 2017 

Rektor melder DS om et forventet merforbruk på over 2% ved budsjettårets slutt. Dette er 

betydelig høyere enn anslått, men skyldes en lavere elevtallsøkning enn budsjettert, større 

lønnsutgifter enn antatt, særlig elever med spesielle behov, og store materielle investeringer 

på IKT og nye læreverk. Rektor mener likevel at dette kan rettes opp med nytt budsjett, med 

bedre ressursutnyttelse, uten at det at det reduserer læringsarbeidet for elevene og skolens 

satsingsområder.  

 

Sak  17 – 17 Nytt fra politikerene 

Raena har spilt inn gode spørsmål fra politikerne og er engasjert i skole inn mot bydelen og 

rådhuset. Rektor mottok en egen mail fra Raena og punktet ble drøftet med utgangspunkt i 

særlige spørsmål om ressursfordeling, ulike satsingsområder og saksgang i PPT. Rektor er 

glad for politikernes engasjement, og mener det ikke er noe felles svar på mange av 

spørsmålene, da skolene i Oslo er relativt sett ganske forskjellige og har ulike behov. 

 

Sak  18  –  17 Elevresultater NP  

Skolen leverer nok en gang stabilt gode resultater betydelig over Oslosnittet. Resultatene er 

inndelt i scalapoeng. Sinsen fikk 59 poeng i engelsk, 58 poeng i regning og 56 poeng i lesing. 

Det nasjonale snittet skal hvert år være på 50 poeng og Oslo ligger på ca 53 poeng i snitt som 

en av de beste fylkene i landet. 

 

Sak  19 - 17  Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 
SINSEN SKOLE/ 30-11-2017 

Driftsstyrets sekretær 

Jan Petter Braathen 

rektor 
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