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Til: Driftsstyrets medlemmer og varamedlemmer 

Fra:   Rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrom 

Møtetid: 21.09.2017 18:00 

Saksbeh: Hanne D. Hauge 

Telefon: 92497854 

  

  

REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE TORSDAG 21.09.17  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    

      



2 

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 

 

37/2017 Åpent kvarter 

Ingen møtte 

 

38/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Det ble meldt tre saker til sak 49/2017 Eventuelt. 

 

39/2017 Godkjenning av referat fra møte 01.06.17 

Godkjent 

 

40/2017 Nye Jordal, Prosjektleder Elisabeth Kværner orienterte om gateopprustning 

rundt Kampen skole. Hun noterte innspill fra Driftsstyret. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar orienteringen til orientering 

41/2017 Siden sist. Sakspapir sendes vedlagt. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar dette til orientering 

42/2027 Hva skjer på skolen før neste møte. Sakspapir sendes vedlagt. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar dette til orientering 

43/2017 Informasjonssak: Lovendring, elevenes arbeidsmiljø, § 9 A, se vedlegg med 

linker 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

44/2017 Foreldreundersøkelsen. Rapport for Kampen skole sendes vedlagt 

 

Vedtak: 

Driftsstyret ber skolen arbeide med følgende områder:  

- Hvordan øke svarprosenten? 

- Driftsstyret ønsker å få rede på svarprosenten i Oslo og i hele landet 
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- Skolen bør legge til rette for gjennomføring på skolen for foresatte som 

trenger dette. 

- Lage fast informasjonspraksis på trinnene, i dialog med FAU 

- Tettere oppfølging av krenkende adferd, og forventer at dette omfattes av 

arbeidet i tråd med nye 9 A i Opplæringsloven. 

45/2017 Om utleie, klage fra VIF, se vedlegg 

 

Vedtak:  

Votering: 5 - 1 

Utleie av gymsal er fordelt for skoleåret 2017-18, driftsstyret ønsker ikke å 

endre på denne fordelingen nå. Vi slutter oss til rektors svar og tar innspillet 

fra VIF til orientering. 

Hvis noen trekker seg, og det blir ledig kapasitet, tilbys VIF gymsalen. 

Driftsstyret minner om at det blir ny fordeling neste skoleår. 

46/2017 AKS stengt 18.08 for felles planleggingsdag for hele skolen. Informasjonen 

om dette var ikke nådd ut til alle foresatte. Enkelte foresatte har krevd 

kompensasjon for denne dagen. Dette kan løses på tre måter: 

1. Alle deltakere på AKS får refundert tilsvarende sin dagssats 

2. De som hadde meldt på barnet til denne dagen får refundert tilsvarende 

sin dagssats 

3. Foresatte som krever det, får refundert tapt arbeidsinnsats dokumentert 

av arbeidsgiver. 

 

Vi ber Driftsstyret uttale seg om dette. 

Foran neste skoleår må vi finne en løsning som ivaretar at AKS-

ansatte/skoleassistenter blir inkludert i planleggingsuken. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret valgte enstemmig alternativ 2: De som hadde meldt på barnet til 

denne dagen får refundert tilsvarende sin dagsats. 

Inkluder foresatte/vikarer. Driftsstyret støtter sterkt intensjonen med felles 

planleggingsdag. 

 

47/2017 Sak 21/2017 Driftsstyreopplæring.  

Det blir likevel arrangert sentrale kurs for driftsstyremedlemmer. 

Ny informasjon: Det blir sentral driftsstyreopplæring for Område A og B, for 

leder og rektor 23.10 på Brynseng skole. 

 

Vedtak: 

Vi gjennomfører opplæringen på neste møte. 

 

48/2017 Budsjett og regnskap, Månedsrapport 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar Månedsrapport 08.2017 til orientering 

49/2017 Eventuelt 

• Bemanning av biblioteket. Rektor orienterte: Biblioteket er bemannet 

med 15 lærertimer/uke. En person i praksis starter 10.10.17. Hun skal 

arbeide 4 dager/uke.  

Vedtak:  
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Denne saken behandles videre i neste møte. 

• Skolemiljøutvalget. Rektor orienterte: Kampen skole er pålagt å ha et 

Skolemiljøutvalg. Utvalgets sammensetning og oppgaver beskrives i en 

egen veiledning utgitt av Utdanningsdirektoratet. Driftsstyret er opptatt 

av at Skolemiljøutvalget kommer i gang. Det ble ikke gjort noe vedtak 

i denne saken. 

 

• Kameraovervåkning av skolegården. Rektor orienterte om at det er 

noe samling av elever, både egne og eldre i skolegården om kveldene. 

Tonen mellom dem synes noe røff noen ganger. Skolen samarbeider 

med politikontakten angående dette. Det ble ikke gjort noe vedtak i 

denne saken. 

 

• Driftsstyret mangler 2 vararepresentanter fra eier. 

 

Vedtak:  

Rektor purrer bydelen. 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

Laila Solum                                                                                            Hanne D. Hauge 

Leder                                                                                                      Rektor/sekretær  


