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Protokoll fra møte i driftsstyret ved Sinsen skole 
Dato:  25.9.2019 

Møtested: Sinsen skole  
Tilstede:, Sissel Watz, Hanne Andersen, Linda Lund, Ellinor Eikås og Jan Petter Braathen. 
Fravær: Raena Aslam, Ivar Munch Clausen, Henrik W. Johnsen 

Sak 08 – 19  Innkalling og referat 
Godkjent. 

Sak 09 – 19  Skolestart 2019 
Rektor redegjorde for oppstart, som har gått veldig fint denne høsten. Mange 
forventningsfulle nye 1. klassinger som har hatt en god oppstart. Skolen starter opp et prosjekt 
med trivselsledere denne høsten, og både elever som deltar som ledere og voksne har vært på 
opplæringskurs. Sinsen har relativt sett lave mobbetall, men vil alltid søke å forbedre dette, og 
det blir spennende å se hvilke positive effekter trivselslederprogrammet vil ha for 
skolemiljøet.  

Sak  10 - 19  Læringsbrett på Sinsen 
Skolen har gjort betydelige investeringer ved innkjøp av læringsbrett. Dette skal foreløpig kun 
være et supplement og ikke en erstatning for lærebøker. Skolen gjør noen forsiktige forsøk fra 
3.-7. trinn, men avventer mer forskning før den implementeres som et foretrukket 
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læringsmiddel. Skolen har en egen IKT-gruppe som rapporterer til skolens ledelse, om bruk 
og læringseffekt på de ulike trinn og i de ulike fag. For å kunne nyttiggjøre seg av erfaringer, 
kreves det at hver enkelt elev har tilgang til sitt eget læringsbrett. Hvis skolen på sikt skal 
utvide bruken av læringsbrett i undervisningen, skal dette være begrunnet og 
forskningsbasert, da skolen i dag har så gode læringsresultater, at det ikke byttes 
læringsmetoder begrunnet i trender i samfunnet eller pedagogiske reformbølger. DS-leder 
etterlyste skjermbeskyttere til læringsbrettene. Rektor har snakket med leder for IKT-gruppa, 
og fikk beskjed om at gruppen har vurdert kostnadene for beskyttelse av glass, som antatt 
høyere enn knuste skjermer. Alle brettene har for øvrig cover. 
   

SAK  11- 19  Tertialrapport 
Skolen styrer mot et antatt merforbruk på 590.000,- i inneværende budsjettår. Dette skyldes i 
stor grad høye investeringskostnader på læringsbrett. Disse kostnadene får vi ikke i neste 
budsjettår og det vil derfor være mulig å hente inn i 2020, gitt at ikke 
ressursfordelingsmodellen i Osloskolen endres vesentlig. 

  
SAK 12  -  19 Eventuelt 
DS-leder ønsker at rektor fremskaffer en oversikt over hvilke medlemmer som er på valg. 

SINSEN SKOLE/ 7-10-2019 
Driftsstyrets sekretær 
Jan Petter Braathen 
rektor
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