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Til stede: Anjam Latif Shuja, foresatterepresentant 

Mohamed Hassan Osman, elevrepresentant  

Tanja K. Aalmo, ansatterepresentant  

Tor E. Axelsen, ekstern representant 
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Forfall: Karen Oldervik Golmen, ekstern representant 

Møtegruppe: Driftsstyret Rommen skole 

Møtested: Rommen skole 

Møtetid: 11.6.2018 

Referent: HCA 

Telefon: 23465300 
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Sak 19/18: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 20/18: Godkjenning av referat fra 19.4.18 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 21/18: Status regnskap 2018 

 Regnskap viser nedgang i avviksprosent fra – 7,75% i april til – 2,59% pr 11.6.2018. Skolen har i 

disse månedene iverksatt følgende tiltak: 

 Reduksjon av lønn (ikke tilsatt i vakante stillinger) 2* 100% stilling 

 Overføring av assistent til AKS 77% stilling 

Innkjøpsstopp foreløpig ut august 2018 

Minimum bruk av vikarer – omdisponering av annet personell 

 

I tillegg har skolen mottatt ressurser til elever som kommer inn under kategoriene "3 diagnoser" 

samt fordeling av sentralt mindreforbruk. 

 

Sak 22/18: Generell status Rommen skole 

- Skolen har utlyst 3 undervisningsstillinger samt to assistentstillinger til AKS knyttet opp mot  

  læringsstøtte. 

- Fortsatt høy mobilitet i området men totalt 10 elever i pluss siden 1.10.18. 

- Rektor orienterte om fag – og timefordeling 2018/19. Rommen skole holde Oslostandarden nå som     

  Groruddalsmidlene fokuseres på andre områder enn skole. 

- Besøksdager: To fine besøksdager ble gjennomført 5. og 6. juni. Ivrige elever og engasjerte  

  foresatte. 

- 10. trinn har gjennomført skriftlig eksamen på en god måte. Det ble organisert frokost på   

   eksamensdagene. 

- Skolen er i rute iht strategisk plan 2018. 

 

  

Sak 23/18: Saker fra SMU 

- Godt oppmøte av elever til barnetoget i byen. Fin opplevelse for alle. FAU og foresatte hadde 

ansvar for arrangement på skolen etter barnetoget. Skuffende at så få foresatte bidrar til feiring 

av nasjonaldagen. Skolen takker de få som deltok og jobbet hardt. 



2 

 

- Skolen har hatt enkelte saker der elever har tydd til vold men opplever ellers normalt rolige 

dager. Det er viktig å fokusere på de rundt 95% av elevene som er engasjerte og ivrige barn og 

ungdom. 

 

 

Sak 24/18: Eventuelt/orienteringssaker 

- Rommen skole har fått med to lærere på ungdomstrinnet som lærerspesialister. 

- RIO-prosjektet fortsetter, skolen har tre ansatte med i lokal gruppe 

- Skolen opplever det utfordrende å nå kompetansemålene i svømming. Flere av skolens elever er 

ikke vant til å være i basseng eller vann og trenger lang tid til tilvenning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjam Latif Shuja     Hanne Christine Arveng 

Leder DS      rektor/ sekretær DS 


