Oslo kommune
Skoleetaten
Persbråten videregående skole

Oslo 22.10.2018

Møtebok fra Driftsstyremøte 19.09.18 ved Persbråten videregående skole
Dato:

19.09.18

Sted: Møterom J

Kl. 16.30-18.00

Tilstede: Eksterne repr.: Gunnar A. Stavnes (GS) (leder), Odd Rune Tenfjord (ORT),
Tove Ore (TO)
Ansattes repr.: Yngve Jystad (YJ)
Elevrepr.:
Bubakary Camara (BC) og Robin Magnussen (RM)
Rektor:
Siv Børven Moberg (SBM), og Ane Krogsæter Aarre (AKA)

Meldt
forfall:

Sak

190918-1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak

190918-2

Godkjenning av møtebok fra møte 14.06.18
Vedtak: Møtebok av 14.06.18 ble godkjent.

Sak

190918-3

Konstituering av DS
Det ble ikke foretatt valg av nye representanter i vår.
Vedtak: DS avventer valg av representant fra personalet.

Sak

190918-4

Siv Børven Moberg ny rektor ved Persbråten vgs
Rektor fortalte om egen bakgrunn og visjoner for arbeidet på
Persbråten.
Vedtak: DS er orientert.

Sak

180614-5

Ledergruppen ved Persbråten vgs
Ledergruppen er som ved oppstart av skoleåret. Det gjøres ingen
endringer på kort sikt.
Vedtak: DS er orientert.

Persbråten videregående skole
Gamle Hovsetervei 1
0768 Oslo

Telefon: 22 13 67 60
Telefaks: 22 13 67 61

Studieretning: AA

Sak
-

190918-6

Eventuelt

Elevråd og rektor har gått en runde på skolen. Det er behov og ønske om flere
møbler til å oppholde seg i de ulike arealene. Det er behov for sofaer/ benker. Det
er ønskelig med innspill på hvor vi sammen kan få tal i møbler/ midler til møbler.
Vedtak: DS kom med innspill på muligheter og tar innspillet til orientering

-

Persrevyen 2018
Revyen er i gang og har oppnevnt to revysjefer. Det er jevnlige møter mellom
revysjefene og rektor. Det er avtalt at øvinger som går utover ordinær opplæring
skal unngås så langt mulig, og må være avtalt med rektor før gjennomføring.
Vedtak: DS er orientert

Neste driftsstyremøte – torsdag 25.10.18 - kl. 16.30-18.00.

Gunnar A. Stavnes
leder

Siv Børven Moberg
rektor
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