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Møtereferat 

 

 

Til stede: Assad M.Nasir, Knut Erik Nilsen, Grethe Østhell, Heidi Häfner, Bente Valstad,  

Hilde Eikanger, Anders Lind, Freedoon Mahmood Asif, Nina Bordewich 

Forfall: Claudia Almeida Alawi 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ellingsrud skole, personalrommet 

Møtetid: 17.01.2018 – kl. 17.30 

Referent: Wenche Wollan 

Telefon: 23 28 70 50 

  

  

  

Neste møte: Torsdag 1.mars kl.17.30 
 

 

Referat fra driftsstyremøtet 17.01.2018 
 

Sak 01-18 Godkjenning av innkalling: 

Innkalling ble godkjent. 

 

Melding av saker til eventuelt: 
Møteplan for 2018 

 

Sak 02-18 Driftsstyrets oppgaver 
Enighet om at "Standardreglement for driftsstyrene i Oslo" gjennomgås på 

neste møte. Dette også i henhold til UDAs forslag til plan for 

driftsstyreskolering. 

 

Sak 03-18 

 
Strategisk plan 
Planen ble gjennomgått.  

Aktivitetsplan gås gjennom neste møte når endelig budsjett skal vedtas. 

Resultater fra elevundersøkelsen vil også være klar da. 

Vedtatt med forbehold; sett i sammenheng med endelig budsjett. 
 

Sak 04-18 

 

Budsjett 2018 
Foreløpig budsjett med vedlegg ble gjennomgått. 

På grunn av feil saksbehandling i Bystyrets gjennomgang av årets budsjett, vil 

endelige budsjettrammer foreligge først etter neste møte i Bystyret. Dato for dette 

møtet er ikke avklart. 

Tatt til orientering. 
 

Sak 05-18 Studietur til London for ledelsen 
Rektor Nina orienterte om 2 dagers tur til London i mars for ledelsen. Gjelder 

alle barn- og ungdomsskolene i område C. Midler er satt av i budsjett for 2018. 
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Vedtatt 

 

Sak 06-18 

 

Brannsaken; kunst og håndverkbygg 

Rektor Nina orienterte. Lite eller ingen informasjon er mottatt vedrørende 

fremdriften for kunst og håndverkbygget. 

Driftsstyret besluttet av vi skal gjøre nye fremstøt for å få fortgang i prosessen. 

Driftsstyret ønsker et møte med ASA, Avdeling for skoleanlegg, for å bli 

informert om planer og framdrift. Driftsstyret ber rektor formidle kontakt for å 

få til et slikt møte snarest. 

Vi ønsker også en avklaring om mulighet for erstatning når det gjelder innkjøp 

av alt nytt materiell som er innkjøpt; anslagsvis ca. kr 100.000 i 2017. Alt 

materiell gikk tapt under brannen. 

 

Når det er avklart dato for møte vil det bli innkalt til ekstraordinært 

driftsstyremøte. Møtet ønskes avhold før neste driftsstyremøte 1.mars. 

 

Ansvarlig:  Rektor Nina 

 

Sak 07-18 

 

Eventuelt 

 

Møteplan: Torsdag 1.mars  kl.17.30 

  Torsdag 6.september  kl.17.30 

  Torsdag 22.november kl.17.30 

 

Årshjul –  ønske om oppsett av årshjul som viser saker som tas opp i  

  kommende driftsstyremøter. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl.19.00 


