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Referat 

 

 

Til: Driftsstyrets medlemmer og varamedlemmer 

Fra:   Rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret 

  

  

Referat fra DRIFTSSTYREMØTE TORSDAG 26.10.17  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    

      

Leif Ari Ingholm Eier vara    x 

 Eier vara    x 

 Eier vara    x 

Hans Kristian Eide Foresatt vara    x 
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Beate Vatnbakk Ansatt vara    x 

Jon Andreassen Ansatt vara    x 

 

 

 

 

Sak nr. Sak 

 

50/2017 Åpent kvarter 

Ingen møtte på åpent kvarter. 

Driftsstyret feiret fødselsdagen til Elin Bøe Elgsaas med å synge for henne 

 

51/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det ble ikke meldt noen saker til Eventuelt. 

Økonomi på neste møte, skole og AKS: Driftsstyret ber om å få tilsendt 

månedsrapporter i god tid. 

Rektor har meldt inn til bydelen at det må oppnevnes to vararepresentanter fra eier. 

Varamedlem for ansatte ikke innkalt. 

Rektor ber skolesekretær kalle inn vararepresentanter ved forfall. Forfall meldes 

heretter til postmottaket. 

Vedtak: Representanter som ikke møter og som ikke melder forfall, meldes inn til 

bydelen/FAU/organisasjonene.  

 

52/2017 Godkjenning av referat fra møte 21. september 

Vi minner om at medlemmene bekrefter på e-post til rektor at de godkjenner 

referatet innen en uke etter at det er sendt ut. 

Referatet ble godkjent, og følgende saker ble presisert: 

Sak 49/2017 Eventuelt:  

- Biblioteket blir sak på neste møte 

- SMU starter opp etter nyttår. FAU har allerede valgt sine representanter. 

Driftsstyret velger representanter fra eier på neste møte. 

 

53/2017 Budsjett og regnskap, Månedsrapport.  

Leirskole. Skolen har fått refundert kr 1500,- pr. elev. Dette er ikke nok til å dekke 

de faktiske utgiftene. Skolen må ta om lag kr 90.000,- over eget budsjett. 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

54/2017 Siden sist. Sakspapir sendes vedlagt 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar dette til orientering 

55/2017 Hva skjer på skolen før neste møte. Sakspapir sendes vedlagt 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar dette til orientering 

56/2017 Driftsstyreopplæring 

Tilbakemelding fra kurset for område A og B. 

Vi gikk gjennom "Driftsstyrehåndbok" og "Reglement for driftsstyrene i 

Osloskolen" 
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http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article.php?articleID=302891&categoryI

D=75448  

http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/131710832/utdanningsetaten%

20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/EFP/Dokumenter/Regelverk%20driftst

yre.pdf  

Driftsstyreopplæringen skal heretter foregå i mars hvert år. 

57/2017 Elevtelling og GSI-rapport 

GSI-rapporten ble delt ut. 

Vedtak: 

GSI-rapporten behandles på neste møte 

58/2017 Opplæringsloven kap. 9 A 

Status nye handlingsplaner siden sist? 

Det var opprettet 3 handlingsplaner siden sist. 

Vedtak: Driftsstyret tok dette til orientering. 

59/2017 Uteområdet 

Oppfølging av eventueltsak fra forrige møte 

Orientering om oppstart av prosjektgruppe for opprustning av uteområdet. 

Status lys og miljø på kveldslys: 

Utelysene skulle være reparert, men var ikke på under driftsstyremøtet. Dette undret 

man seg over. (Rektor sjekket dette dagen etter. Det viste seg å være 

tidsinnstillingen som var satt på for sent. Dette er nå justert.) 

 

60/2017  Eventuelt 

- Fotballbanen er ikke opplyst. Driftsstyret mener at lys der vil forebygge 

lysskye aktiviteter. Vedtak: Behov for opplysning skal meldes inn på vegne 

av driftsstyret: Rektor til  Bymiljøetaten. Sigurd Fredeng politisk og Laila 

Solum til FAU. 

- Politikontakten. Vedtak:  Driftsstyret ønsker at skolen orienterer FAU om 

status 

 

 

    

    

 

 

 

 

Laila Solum                                                                                            Hanne D. Hauge 

Leder                                                                                                      Rektor/sekretær  
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