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Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Kampen skole, personalrommet 

Møtetid: Torsdag 12. januar 2017 kl. 1800 - 2000 

Referent: Jan Ljøner 

Telefon: 46826987 

 

 

REFERAT FRA DRIFTSSTYRETS MØTE TORSDAG 12. JANUAR KL. 1800 

 
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 

Ellen A Gooderham Eier vara    x 

Monika Hestad Eier vara    x 

Beate Vatnbakk Ansatt vara    x 

Jon Andreassen Ansatt vara    x 

 

Sak nr. Sak 

 

Før møtet var 

satt 

Vi hadde en raskt presentasjonsrunde. 

 

1/2017 Åpent kvarter 

Rektor beklaget at skolens elevrådsrepresentanter ved en feil ikke hadde blitt 

invitert til samtale om skolemiljøet ved Kampen skole.  

 

2/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

3/2017 Godkjenning av referat fra møte 24. november 

Referatet ble godkjent, men det ble påpekt at møtet varte til kl. 2000. 

 

Fastslo at Monika Hestad og Ellen Gooderham har flyttet fra bydelen og at det 

må oppnevnes nye vararepresentanter. Lasse Kvalheim har fratrådt – FAU 

velger ny vara for foreldrerepresentantene samme kveld. 

Klarla i løpet av møtet at det er personlige vara, slik at vara nr. 1 møter for 

medlem nr.1 under de enkelte kategorier. 
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4/2017 Strategisk plan 2017 

 

Driftsstyret vedtok enstemmig rektors forslag: Driftsstyret godkjenner utkastet 

til strategisk plan som utgangspunkt for videre arbeid med aktiviteter i 

plangruppa i neste uke. Rektor får fullmakt til å sende inn strategisk plan og 

legger fram den endelige planen i neste driftsstyremøte i mars.  

 

Driftsstyret bemerket at man bør se på hvordan skolen kan få til 

bedreinformasjon skole – hjem. Skolen bør informere i egne skriv nå det settes 

inn særskilte tiltak i en klasse/på et trinn. 

 

Leder for samiskavdelingen bør inn i plangruppa. 

 

5/2017 Budsjett 2017 

 

Driftsstyret vedtok enstemmig rektors forslag:Driftsstyret godkjenner rektors 

forslag til budsjett som grunnlag for videre arbeid med budsjettet og gir rektor 

fullmakt til å sende inn budsjettet den 20. januar. Rektor legger fram det 

innsendte budsjettet for driftsstyret i møtet i mars og driftsstyret gjør da 

eventuelle endringer i budsjettet. 

 

Rektor orienterte om at regnskapet for 2016 ser ut til å viser et mindreforbruk 

på ca. kr. 400 000. Regnskapet for 2015 viste et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. 

Dette betyr at skolen i 2016 har brukt 800 000 mer enn tildelt og dersom man 

fortsetter med tilsvarende forbruk i 2017, vil dette kunne føre til en mer 

forbruk (underskudd) på kr. 400 000. Skolen må derfor se på muligheten for å 

redusere utgifter. 

 

6/2017 Uttalelse om omregulering av Torbjørn Egners plass. 

 

Driftsstyret vedtok følgende etter forslag fra Gro Bratteli Jamholt: 

Hvis forslaget fører til en tryggere og bedre skolevei for elevene på Kampen 

skole, støtte driftsstyret intensjonen i FAUs forslag. 

 

7/2017 Spørsmål angående utleie av gymnastikksalen 

 

Det var enighet om å tilby Forward Fotball å benytte gymsalen fra kl. 1645 på 

mandager og fredager. 

 

8/2017 Uttalelse om bruken av fotballbanen.  
Driftsstyret støtter FAUs uttalelse. Gry Bratteli Jamholt orienterte om arbeidet 

BU har gjort med saken. 

 

9/2017 Orientering om utlysning av rektorstilling og om den videre 

tilsettingsprosessen. 

Rektor orienterte om at stillingen utlyses den 17.1. og at prosessen vil ta noe 

tid. Ny rektor kan være på plass 1. april, men sannsynligvis senere, senest 1. 

august. 

Driftsstyret tok dette til orientering 
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10/2017 Eventuelt 

Bemanningen av biblioteket ble tatt opp. Rektor orienterte om at biblioteker ut 

mars er bemannet på tiltak fra NAV som ikke fører til utgifter for skolen. Vi 

kommer tilbake til saken i neste møte når økonomisituasjonen er mer avklart. 

 

 

  

  

   


