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Møtereferat 

 

 

Til: Bente Valstad,  Cecilia Hovde, Knut E. Nilsen, Assad Nassir, Ramtin Hodjati, 

Thuyawan Ganesmoothy  

Fra: Nina Bordewich 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet 2. etg 

Møtetid: 21.01.2016 18:00 

Saksbeh: Nina Bordewich 

Telefon: 90032647 

 

Referat fra driftsstyremøte -  21. januar 2016 

 

Sak 01-16 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

Driftsstyret godkjenner innkalling og referat 

Melding om saker til eventuelt 

Møteplan for Skolemiljøutvalget 

 

Sak 02-16 Konstituering av Driftsstyret og valg av leder 

Cecilia Hovde ble valgt til driftsstyreleder. 

Vedtak: Driftsstyret ble konstituert og  ny leder er valgt. 

Sak 03-16 

 
Driftsstyrets oppgaver 

- Driftsstyret delegerer mange av oppgavene til rektor. 

- Driftsstyret godkjenner forslag til budsjett og strategisk plan.  

- Driftsstyret følger opp skolens økonomi 

- Driftsstyret ser til at av utviklingen av skolen er tilfredsstillende.  

- Driftsstyret blir noen ganger med på å drøfte personalspørsmål, f.eks. 

ved tilsetting i lederstilling. Elever er ikke tilstede ved personalspørsmål. 

 Driftsstyret tar informasjonen til orientering 

Sak 04-16 

 
Budsjett 2016 

Bygg - 222 

Vedlikehold ligger nå hos Undervisningsbygg.  For 3-4 år siden hadde vi en 

nokså stor oppgradering av skolen, bl.a. med et ventilasjonssystem som tilfører 

luft og solskjerming utenfra. 

Dette er ikke godt nok, rektor har vært i et møte hvor det ble besluttet at vi må få 

et mer tilfredsstillende "luftsystem". Når det blir, det vet vi ikke 

 

Ped.ansatte -  202  

Rektor redegjorde for konsekvensen av større nedskjæring i 

undervisningsbudsjettet (se verbalbudsjett). I tillegg får vi prosjektmidler 

IKT tar mye av av driftsbudsjettet kr 400.000,-, og dette er øremerkede midler.   

Resultatet i 2015 blir  kr 150.000,-  i mindreforbruk, som blir budsjettjustert i 

mars. 

Vedtak: Budsjettet for 2016 er godkjent. 
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Sak 05-16 

 
Strategisk plan 

Nytt verktøy for analyse og strategisk planlegging – rektor gjorde rede for dette.  

Grunnleggende ferdigheter i matematikk og norsk blir videreført som  prioritert 

område. Handlingsplanen er ikke ferdig, men regner med å ferdigstille denne til  

mars. Skolens mål er samkjørt med skolegruppe C, men de er satt noe høyere 

grunnet gode resultater i 2015. 

Rektor sender  DS ferdigstilt aktivitetsplan for Ellingsrud. 

Vedtak: Driftsstyret vedtar strategisk plan for 2016 

Sak 06-16  

 
Medarbeiderundersøkelsen 

Medarbeiderundersøkelsen er behandlet i AMU og resultatene ble framlagt for 

driftsstyret. 

Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

Sak 07-16 

 
Møteplan for 2016 

Torsdag 03.03.2016 -Regnskapsresultater 

Mandag 20.06. – Resultater  

Onsdag  28.09. –Nasjonale prøver  

Nov./des. – 30.11.2016? 

 

Sak 08-16 

 
Eventuelt 

Skolemiljøutvalg (SMU) 

Ass. rektor Eirik Haugberg var leder for skolemiljøutvalget forrige skoleår.  I år 

vil han fortsette sammen med driftsstyreleder. Skolemiljøutvalget skal bestå av 

ansatte, foreldre, folkevalgte og elever, vi skal sjekke sammensetningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


