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Referat fra DRIFTSSTYREMØTE TORSDAG 18.01.18 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 - nestleder 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 
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Øyvind Wennesland Eier vara    x 

Kjersti Aastad Eier vara    x 

Hans Kristian Eide Foresatt vara    x 

Beate Vatnbakk Ansatt vara    x 

Jon Andreassen Ansatt vara    x 

 

 

 

 

Sak nr. Sak 

 

01/2018 Åpent kvarter 

Lærer i Alfabetiserings- og mottaksklassene, Jorid Sørlie la frem og begrunnet 

sitt syn på Sak 08/2018. Hun gikk sterkt inn for å beholde 2 

Alfabetiseringsgrupper på Kampen skole. 

 

02/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Det ble meldt 2 saker til Sak 12/2018, Eventuelt 

03/2018 Godkjenning av referat fra møte 12.12.17 

Referatet ble godkjent 

 

04/2018 Elevtelling og GSI-rapport 

Orienteringssak. Assisterende rektor Inger-Lise Fagernes viser GSI-rapporten 

til driftsstyret.  

Vedtak: 

Saken ble utsatt pga sykefravær. DS besluttet at saken skal behandles på 

ekstarordinært møte 08.02.18  

05/2018 Budsjett 2018. Informasjon om prosessen: 

Utklipp fra e-post fra økonomidirektøren i UDE: 

"Ved en inkurie ble byrådets forslag til justeringer, tatt til orientering i stedet 

for vedtatt i møtet i bystyret 20.12.17. Endelige budsjettrammer for 

grunnskolene i 2018 vil derfor ikke bli fastsatt før bystyret har fattet vedtak om 

ressursfordelingsmodellen."  

 

Vedtak: 

Ekstraordinært DS-møte 08.02 kl. 18, med forbehold om at endelig budsjett 

foreligger, for å vedta budsjett og strategisk plan. 

06/2018 Siden sist og hva skjer på skolen før neste møte 

Sakspapir vedlagt referatet. 

Vedtak: 

Driftsstyret tok dette til orientering, og bestemte å behandle følgende punkter 

på møtet 01.03.18: 

- Status representanter til SMU 

- Elevundersøkelsen 5-7 

- Osloprøve i lesing på 6. trinn 
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07/2018 Elevenes læringsmiljø kap. 9 A 

Rektor orienterte: 

Det er opprettet 10 9A-saker skoleåret 2017-18. 5 saker er lukket, 5 saker er 

åpne. En av sakene ble opprettet etter nyttår. 

Vedtak: 

Driftsstyret tar dette til orientering. DS ber rektor sjekke rundskrivet angående 

skolens plikt til å loggføre alle 9A-henvendelser – også henvendelser som ikke 

blir til saker. Dette tas opp igjen på neste ordinære møte i Driftsstyret, 

01.03.18. 

08/2018 Høring om avvikling Alfa-mottaksgruppene på Kampen skole.  

 

Vedtak: 

"Driftsstyret på Kampen skole går inn for å opprettholde to 

alfabetiseringsgrupper på Kampen skole. Vi har forståelse for at 

mottaksklassen legges ned." 

 

09/2018 Status biblioteket 

Orientering, hva har skjedd siden sist. Rektor orienterte, 

ansatterepresentanetene supplerte: 

- Timeplan for biblioteket er laget med 1 t/u til hvert trinn med pedagogisk 

opplegg. Planen har ikke trådd i kraft pr. 18.01 

- Det er satt opp rikelig med timer til utlån  

- Åpent bibliotek for 6. trinn etter skoletid ved miljøarbeideren. Dette er et 

tiltak for å forebygge konflikter ute og rundt fotballbanen i AKS-tiden. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering. 

10/2018 Sak meldt av repr. Sigurd Fredeng: Bruk/utleie av Gymsalen. 

 

Vedtak: 

Det sendes e-post til leietakere som ikke brukertildelte treningstider. 

11/2018 Sak meldt av repr. Elgsaas:  

Skolens oppfølging og rutiner i voldssaker i skoletiden, jfr. skriv fra tidligere 

fung.rektor Jan Ljøner.  

Vedtak: 

Saken utsettes til møtet 01.03.18 

12/2018 Eventuelt 

Elgsaas: Etterspør strategi for hvordan skolen jobber etter at resultatene i 

Nasjonale prøver er kommet. 

Fredeng: Driftsstyreinformasjonen på hjemmesiden må oppdateres med 

referater og møteplan. 
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Laila Solum                                                                                            Hanne D. Hauge 

Leder                                                                                                      Rektor/sekretær  


