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Referat fra DRIFTSSTYREMØTE TORSDAG 19.04.18 

 

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    
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Leif Ari Ingholm Eier vara    x 

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 

 

24/2018 Åpent kvarter 

Richard Milne fra sportsklubben Forward møtte. Han formidlet at klubben 

ønsker flere treningstider i gymsalen. I år har de fått tidlige tider, neste skoleår 

ønsker de tider mellom 17-20. 

Forward har nå 160 barn og 40 voksne. De fleste av barna er elever på 

Kampen skole. 60 av årets 80 1.- klassinger er med på treninger. 

Treningskontingenten er på kr 100,- for de yngste og på kr 700,- for de eldste 

som deltar i seriespill. 

Milne ønsker å få ut informasjon om tilbudet til Forward på førskoledagen. 

Følgende ble avtalt: Milne tar kontakt med rektor for å gjøre avtale om 

førskoledagen. 

 

25/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Et par saker fra forrige møte var ikke satt opp på sakslisten. DS-leder: disse 

sakene kommer inn under oppsatte saker. Det ble meldt to saker til Eventuelt. 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

26/2018 Godkjenning av referat fra møte 01.03.18 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent med følgende merknader: 

Sak 04/ 2018 utsettes til neste GSI-telling 1. okt. 

Sak 23-2018: Rektor undersøker og sender svaret på e-post. 

 

27/2018 Månedsrapporter.  

 

Vedtak: "Månedsrapport 03.18 for AKS tas til orientering. Månedsrapport for 

skolen ettersendes." 

 

28/2018 Siden sist og hva skjer på skolen før neste møte 

 

Vedtak: 

"Driftsstyret tar dette til orientering." 
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29/2018 Elevenes læringsmiljø, kap. 9A 

Fra forrige møte: Ingen saker som meldes avvises. Det blir opprettet 9A-sak på 

alle saker som meldes. Bedre informasjon til foresatte blir laget.  

Rektor orienterte: Det er åpnet 14 saker dette skoleåret. 6 av dem er lukket. 

 

Vedtak:  

"Driftsstyret tar dette til orientering.  

Elevundersøkelsen må behandles i DS samtidig med at den behandles i FAU. 

Resultater 2017 sendes DS-medlemmene og behandles i møte til høsten."  

 

"Handlingsplan ved utøvd vold mot elever og ansatte" Dokumentet ble delt ut. 

NB: Dette er en intern plan. 

 

Vedtak:  

"Skolen har en handlingsplan. Skolen utøver skjønn i saker som dekkes av 

planen. Driftsstyret tok dette til orientering." 

 

 

30/2018 Møteplan skoleåret 2018-19 

Forslag til møtedatoer, i tråd med årshjul for driftsstyret: 

 

20.09 

18.10 

22.11 

17.01 

28.02 

25.04 

 

Vedtak: 

"Møteplanen 2018-19 vedtas." 

 

31/2018 Biblioteket 

Siden sist. Biblioteksfunksjonen skal lyses ut internt for kommende skoleår. 

 

Vedtak: 

"Driftsstyret tar dette til orientering." 

 

32/2018 Saksbehandling og driftsstyrereglement 

 

Saken er meldt av repr. Fredeng. Saken er undersøkt: 

 

Maria Øverås, Utdanningsetaten – mars 2018: 

 

Viser til reglement for driftsstyrer, kap. 2 Saksbehandlingsregler. Der går 

det fram at 'uenighet i driftsstyret kan markeres ved at divergerende 

forslag til vedtak og/eller stemmeforklaringer, protokollføres' 

 

I følge Maria Øverås i Utdanningsetaten, innebærer dette også at det kan 

framgå hvilke medlemmer av driftsstyret som ikke stiller seg bak et vedtak. 
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I henhold til kap. 2, 2-1 skal driftsstyret 'treffe sine vedtak i møte'. Det 

innebærer, ifølge Øverås, at vedtak ikke skal treffes på mail.  

 

Vedtak: 

 

"Driftsstyret viser til årshjulet for driftsstyreopplæring samt "Reglement for 

driftsstyrene i Osloskolen Saksnr. BV 34009, ikrafttredelse 01.01.10" når det 

gjelder rett saksbehandling." 

 

33/2018 Eventuelt 

• Sak meldt av representant for eier, Fredeng: 

Nedleggelse av en av alfabetiseringsgruppene på Kampen skole; Saken 

er tatt opp med Carl I. Hagen. Han har sendt brev til byråden. Fredeng 

sender brevet til sekretær for DS, som distribuerer dette til 

medlemmene i DS – til orientering. 

• Den andre saken til Eventuelt ble trukket. 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

Laila Solum                                                                                            Hanne D. Hauge 

Leder                                                                                                      Rektor/sekretær  


