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REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET 17.01.2019 
 

Tilstede:  

 
Ansatte representanter: Laila Steffensen og Nihada Keranovic  

Elevrepresentanter: Simen Sit og Kristoffer Johannsen  

Politiske representanter: Fredrik Gullerud, Pelle Bruun og Jan Åge Ruud  
Foreldrerepresentanter: Linn Ekdal-Gomnes og Anette Bjørnbom  

Fra Skøyenåsen skole: Vibeke Kjesbu og Pål Reis 

 

Sak 16/1819  Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent. Dato for møtet ble  

rettet slik at korrekt dato står på innkallingen. 

 

Sak 17/1819  Skolens budsjett for 2019 ble vedtatt av driftsstyret.  

   Rektor gikk igjennom budsjettet for 2019.  

Tildeling til skolen er på 58 millioner som er høyere enn tidligere år. Den 

økte tildelingen skyldes:  

- Økt elevantall, omlegging av finansieringsordning for IKT og 

lærernorm er hovedårsakene til større tildeling enn tidligere. 

- Mindreforbruket fra 2018 overføres til årets budsjett. Dette skal 

behandles på driftsstyremøte i mars. 

- Skolen ønsker å investere i IKT slik at elevene får hver sin enhet (PC 

eller IPad) 

 

  

Sak 18/1819  Skolens strategiske plan for 2019 ble vedtatt.              - 

   -Hovedpunktene planen omhandler er: 

- bedre spesialundervisning 

- gode planer for lese -og skriveopplæring og utvikling av elevenes   

literacykompetanse. 

-forberede skolen på fagfornyelsen og finne skolens vei inn i den nye 

lærerplanen 

-bedre elevenes tilgang på digitale hjelpemidler for å bedre digital 

kompetanse. 

 

 

   

Sak 19/1819 Skoletur for skoleåret 2019/20: Rektor ønsker en beslutning fra 

driftsstyret på om, og eventuelt i hvilken størrelsesorden skolen skal 

delfinansiere skoletur på 10.trinn.  
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 -Saken er diskutert. Skolen skal avholde et foreldremøte 23.1.19. Saken 

tas opp igjen på neste driftsstyremøte der informasjon fra foreldremøtet 

tas med i beslutningen til driftsstyret. 

  

Sak 20/1819 Orientering om etablering av paviljong på Skøyenåsen skole høsten 

2018. FAU velger representant til brukermedvirkningsgruppe 

  

 

Sak 21/1819 Eventuelt  

 -Spørsmål om alle 7. trinnselevene på de tre barneskolene i år vil få plass 

på Skøyenåsen neste år. Alt tyder i følge rektor på at det går bra. Det blir 

8 paralleller på neste års 8. trinn. 

  

 

 

         

 

 

Referent: Pål Reis, assisterende rektor 

 

 

 

 
 

 

           

 

 

 


