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REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE TORSDAG 2. MARS KL. 1800 - 1950 

 

 
Medlem Representerer/ rolle Til 

stede 

Forfall Ikke 

møtt 

Ikke 

møte-

pliktig 

Gro Bratteli Jamholt Eier fast x    

Kay Asbjørn K. Schørlien Eier fast   x  

Sigurd Fredeng Eier fast x    

Laila Solum  Foresatt fast – leder x    

Elin Bøe Elgsaas Foresatt fast x    

Mona Paulsmoen Ansatt fast x    

Solbjørg Mikkelsen Ansatt fast x    
      

Leif Ari Ingholm Eier vara    x 

 Eier vara    x 

 Eier vara    x 

Hans Kristian Eide Foresatt vara    x 

Beate Vatnbakk Ansatt vara    x 

Jon Andreassen Ansatt vara    x 

 

 

 

Sak nr. Sak 

 

1/2017 Åpent kvarter 

Skolens elevrådsrepresentanter  var invitert til samtale om skolemiljøet ved 

Kampen skole, men kunne ikke møte. 

 

11/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

12/2017 Godkjenning av referat fra møte 12. januar 

Referatet ble enstemmig godkjent. 
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Driftsstyrets leder foreslo at referatene godkjennes på e-post innen uke etter at 

de er sendt ut, slik at de snarest mulig kan legges ut på skolens hjemmeside og 

sendes FAU. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

13/2017 Årsregnskapsrapport 2016 

Fungerende rektor gjennomgikk forslag til årsregnskapsrapporten med 

vedlegg. 

Driftsstyret godkjente enstemmig forslaget som skolens årsregnskapsrapport.  

 

14/2017 Fullstendighetserklæring 2016 
 

Fungerende rektor la fram et endelig forslag til fullstedighetserklæring og gikk 

gjennom de punktene som avviker fra en vanlig fullstendighetserklæring. 

 

Driftsstyret godkjente enstemmig det endelige forslaget til 

fullstendighetserklæring. 

 

15/2017 Oppdatering på arbeidet med strategisk plan 
Fung.rektor ga en oppdatering på arbeidet. 

Endelig strategisk plan vedlegges referatet. 

Hovedvekten de første ukene har ligget på læringsmiljø. Tiltaket med å 

kontakte foresatte og sende elevene hjem for resten av dagen ved bruk av vold 

ser ut til å ha hatt effekt. 

 

Driftsstyret tok saken til orientering. 

 

16/2017 Regnskapsrapport per 1. mars og evt. budsjettjusteringer 
Fung. rektor la frem foreløpig regnskapsrapport per 1.3.  

Rapporten viser at vi bruker noe mer på lønn en budsjettert, men foreløpig 

ingen dramatiske avvik. 

 

Driftsstyret tok saken til orientering. 

 

17/2017 Orientering om rektorstillingen 

 

Fung. rektor orienterte kort om status på den utlyste rektorstillingen. 

Driftsstyret vil få innstillingen til uttalelse når den er klar. DS-leder kan da 

innkalle til ekstraordinært møte. Representantene for de ansatte ønsket sterkt å 

delta i et slikt møte. 

 

Driftsstyret tok saken til orientering. 

 

18/2017 Foreldreundersøkelsen 2017 

 

Fung. rektor orienterte om foreldreundersøkelsen som skal gjennomføres i 

mars/april. Undersøkelsen skjer elektronisk og informasjon går ut til foresatte 

ca. 15. mars som e-post og som melding på portalen samt ranselpost. 
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19/2017 Elevundersøkelsen 2016 

 

Fungerende.rektor presenterte hovedresultatene av elevundersøkelsen som ble 

gjennomført på 5. – 7. trinn høsten 2016. 

 

En utskrift av undersøkelsen sendes ut til driftsstyrets representanter sammen 

med referatet. 

 

Driftsstyret tok saken enstemmig til orientering. 

 

20/2017 Høringsuttalelse om ny ressursfordelingsmodell. 

 

Driftsstyret gikk gjennom høringsuttalelsen om ny ressursfordelingsmodell.  

Det ble gjort en del tilføyelser og endringer til rektors forslag.  

 

Driftsstyret vedtok enstemmig å sende et eget brev der man understreker den 

dramatiske situasjonen Kampen skole vil stå overfor dersom forslaget til ny 

ressursfordelingsmodell blir gjennomført. 

 

Saksopplysning: Fungerende rektor har sendt inn høringssvar. Normalt får man 

etter å sendt inn en slik undersøkelse (høringssvar) en utskrift av det man har 

sendt inn. Det skjedde ikke denne gangen. Jeg kan derfor ikke vedlegge kopi 

av høringssvaret vi har gitt, men jeg kopierte for sikkerhets skyld 

kommentarene til de to siste spørsmålene: 

 

3. Ressurser til særskilt språkopplæring 

 

Modellen Deloitte har foreslått representerer ikke en forbedring i treffsikkerhet 

i forhold til dagens modell. Deloitte bygger sitt forslag på antagelsser om 

statistisk sammenheng mellom tallstørrelser de har valgt ut. De er ikke bygd på 

språkfaglige vurderinger. Elevenes behov for særskilte tiltak er svært ulike . 

Skoler med mange elever med minoritetsbakgrunn, men med høy 

norskspråklig kompetanse blant foresatte og med lang botid i Norge og dermed 

lite behov for særskilt språkopplæring vil få tilført midler på bekostning av 

skoler der en overveiende del av de minoritetsspråklige elevene har kort botid i 

Norge og foresatte med lav norskspråklig kompetanse. Dette vil føre til at 

skoler med mange elever med særskilte behov ikke får tilført tilstrekkelige 

ressurser til svært nødvendig særskilt språkopplæring. 

 

4. Andre kommentarer:  

 

Kampen skole vil påpeke at en eventuell gjennomføring av den foreslåtte 

endringen i ressursfordeling vil sette skolen i en svært alvorlig situasjon. 

Skolen opplever at man per i dag ikke har tilstrekkelige midler til å 

opprettholde god undervisning. Skolen har de siste årene vært drevet på 

"oppsparte midler" fra tidligere år og hadde siste år et merforbruk på ca. kr. 

700 000 i forhold til det tildelte budsjett. En ressursfordelingsmodell som 

beskrevet vil føre til en tildelingsreduksjon på ca. 1,5 millioner kroner per år, 

noe som vil føre til en dramatisk reduksjon i undervisningstilbudet ved skolen. 
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21/2017 Driftsstyreopplæring 

 

Fungerende rektor orienterte om endring i opplegget for opplæring av 

driftsstyrets medlemmer. Fungerende rektor hadde dagen før fått opplæring, 

men mente at det var for kort tid til å forberede dette til dagens møte og at 

opplæringsprogrammet heller gjennomføres i neste møte. 

 

Driftsstyret vedtok enstemmig at opplæringsprogrammet gjennomføres i 

forbindelse med neste møte, uansett om dette er et ordinært eller et 

ekstraordinært møte. 

 

22/2017 Eventuelt 

 

Biblioteksituasjonen: Fungerende rektor gjorde rede for at biblioteket til nå 

har vært bemannet av en medarbeider på tiltak fra NAV. NAV har nå gitt 

melding om at tiltaket opphører. Det er mulig at NAV kan bidra med 50% 

lønnskompensasjon dersom skolen velger å ansatte vedkommende. Rektor 

avklarer dette med NAV og ledergruppen på skolen. 

 

Driftsstyret ga rektor fullmakt til å finne en løsning på situasjonen. Driftsstyret 

orienteres. 

 

Kunst- og håndverksundervisningen ved skolen 

Driftsstyreleder ba om en orientering om kunst- og håndverksundervisningen 

ved skolen i et senere møte. 

 

    

    

 


