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Møtereferat 

 

 

Til stede: Hans Christian Lillehagen (leder) 

Anne Maria Røe (nestleder) 

Bente Moseng  

Rebecca Røsand 

Siri Flåm 

Lotte Juul 

Dantcho Petkov 

Forfall: Mari Mangerud 

Cathrine Slettebo 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, 3. etasje, bygg A 

Møtetid: Tirsdag 6. november 2018 kl. 1700 

Referent: Geir Johansen 

Telefon: 23 47 24 50 

Neste møte Mandag 14. januar 2019 kl. 1700 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 30/2018 Godkjenning av innkalling og referat 

 

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 31/2018 Økonomirapporter september 2018 

Økonomirapporter var sendt ut til driftsstyrets medlemmer før møtet. Orientering fra 

rektor. Prognoser tyder på at merforbruket er på vei ned, men ikke tilstrekkelig til at 

økonomien vil gå i balanse. I løpet av året viser prognosene samlet sett en nedgang i 

forventet merforbruk. 

 

Vi ligger nå an til et merforbruk på om lag kr. 500 000. Dette kan ses i lys av et merforbruk 

fra fjoråret på kr. 445 000 som vi tok med oss videre. I budsjettet for 2018 var det lagt inn 

forventet økning i elevtall ut fra førskoletall og erfaringstall. Elevtallet har imidlertid ikke 

økt som forventet, slik at tildelt elevsats blir mindre enn forutsatt. Denne forskjellen utgjør 

om lag kr. 500 000. 

 

Oppdaterte rapporter ettersendes så snart de er klare. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

SAK 32/2018 Budsjett og strategi 2019 

En presentasjon med noen rammer og føringer fra byrådet og Utdanningsetaten var sendt 

ut på forhånd. Rektor orienterte om hovedtrekk for videre arbeid med budsjett og strategisk 

plan. Foreløpig har skolen ikke mottatt noen signaler om endringer i tildelinger, rammer 
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eller satsinger som vil ha betydning for planlegging av 2019. Skolen vil imidlertid få noen 

utfordringer knyttet til investeringer i IKT-utstyr ettersom hele 78 av våre bærbare pc-er vil 

bli faset ut i juli 2019. 

 

Oppdatert strategisk kart for 2019-2022 forelå ikke før møtet. Dette vil derfor bli ettersendt 

så snart det er tilgjengelig. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

SAK 33/2018 Statusoppdatering: Hendt ved skolen sidens sist – og planer framover 

A. Ny organisering av skoledagen: Dagene og øktene kan nå organiseres mer 

fleksibelt på trinnet. Det er viktig å tenke variasjon og avveksling underveis. I 

utgangspunktet er det avsatt 20 minutter til spising, men noen elever opplever 

fortsatt at det er kort tid. Trivselsledere setter i gang ulike aktiviteter i storefri. 

B. Skolemiljøutvalget: Etter innspill fra noen elever ble dagens ordning med 

"bakvakt" drøftet i SMU. "Bakvakt" blir brukt som en sanksjon etter regelbrudd og 

innebærer at elever må være inne sammen med lærer i et friminutt. Det er delte 

synspunkter på praktisering og effekten av et slikt tiltak. Når skolens 

ordensreglement skal revideres, bør både elever, foresatte og ansatte involveres 

gjennom høringsrunder i råd og utvalg før driftsstyret fatter sitt vedtak. Så snart 

skolen mottar nytt rundskriv om utforming av ordensreglement, kan vi sette i gang 

arbeidet. 

C. Studenter fra lærerutdanninga: Skolen har tatt imot to grupper av studenter. 

Foreløpige erfaringer er positive. 

D. Åpen dag 2018: Det kom mange besøkende, og elevene samlet inn drøyt 12 000 

kroner til årets TV-aksjon som gikk til Kirkens bymisjon. 

E. Nasjonale prøver er gjennomført på 5. trinn. Resultatene vil foreligge seinere. 

Utdanningsdirektoratet har varslet at prøvene fra 2019 skal gjennomføres tidligere 

på høsten. 

F. Elevundersøkelsen 2018: Undersøkelsen gjennomføres på 5.-7. trinn i løpet av 

november. På forhånd gjennomgås ord og begreper med elevene slik at alle skal 

være forberedt. 

G. Juelsminde: Etter 14 år er samarbeidet med vår partnerskole avsluttet. Det har vært 

et lærerikt samarbeid, og mange av våre elever har knyttet kontakter med andre 

jevnaldrende i Danmark. Vi vil nå se etter andre mulige samarbeidspartnere, blant 

annet gjennom vårt nettverk av FN-skoler. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

SAK 34/2018 Eventuelt 

A. Skolering for driftsstyreleder og rektor 15. november. Nestleder og rektor deltar. 

B. Innkalling og referater skal offentliggjøres på skolens nettsider. 

 

 

 

 

 

Hans Christian Lillehagen Geir Johansen 

leder rektor 

 


