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Protokoll fra møte i driftsstyret ved Sinsen skole 

Dato:  16.09.2015 

 

Møtested: Sinsen skole  

Tilstede: Sissel Watz, Ingvild Von Krogh, Sigrid Lyngmo, Henrik Walter-Johnsen, Ivar 

Munch Clausen og Jan Petter Braathen. 

Fravær: Christine Hafskjold, Raena Aslam 

 

Sak 13 – 15 Innkalling og referat 
Godkjent 

 

Sak 14 – 15  Nytt skoleår 

Flott start på nytt skoleår, spesielt hyggelig med 1. trinn som har kommet meget godt i gang. 

Skolen har ledig kapasitet i Mottaksklassene, selv om antallet plasser nå er redusert fra 36 til 

24. Skyldes nok det nye språksenteret på Sofienberg. Skolen har gjennomført foreldremøter 

på de fleste trinn. Vil satse spesielt videre på vurdering og tilbakemelding, og en forsterket 

satsing på matematikk. Har stor tro på at programmet NISK, som er utviklet av PPT i Oslo, 

vil gi de minste språksvake elevene et kraftig løft.   

 

Sak 15 – 15 Skoleplattform Oslo 

Noen startvansker med implementeringen. Sinsen har stor tro på at det meste vil bli bedre, 

lettere, og mer moderne, når Osloskolen nå går over til ITS, og hvor vi også får en ny og 

bedre hjemmeside. 

 

16  - 15  Trafikksikkerhet 

Skolen sendte en henvendelse til Bymiljøetaten med diverse tiltak rundt skole, for å bedre 

trafikksikkerheten for skolens elever. FAU har purret henvendelsen, og vi venter fortsatt på et 

svar. Politiet har vært tilstede ved skolestart, med god veiledning til de foresatte, og rektor har 

oppfordret foresatte til å vise hensyn, gjennom høstens foreldremøter. 

 

Sak 12 – 15 Eventuelt 

Tertialrapport, gjennomgått og godkjent. 

Rektor orienterte om skolens gode økonomi. Tar sikte på å kunne opprettholde like høy 

aktivitet til høsten. Styrer mot et kalkulert mindreforbruk på omkring 700.000,- kroner 

ass.rektor og u.inspektør ønsker å reise på studietur til London i oktober for å se på "Ny start" 

i matematikk. Et samlet DS godkjenner studieturen på 3 dager. 
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