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Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

   

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

   

  Vedtatt  

  Enstemmig 

 

Sak 2/17 Godkjenning av protokoll 23.11.2016 (Vedtakssak)  

   

  Vedtak: 

  Vedtatt med datoendring 

  Enstemmig 

 

Sak  3/17 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 

 Status oppnevning til DS – nytt uthevet i blått 

- Fau har foreløpig ikke valgt nye varamedlemmer  

- Eksternt valgte medlemmer hart ikke personlig vara, men i varaene er i nummerert 

rekkefølge. 
 

 Juletregang – veien videre 
- DS ble orientert i forrige møte om at det skulle sendes ut et skriv til alle foresatte 

med påmelding til skolens julearrangementer i tråd med anbefalingene fra UDIR. I 

etterkant ble dette en mediesak, hvor blant annet kunnskapsministeren uttalte at 

skolen hadde tolket anbefalingene feil.  

- Planen videre var å sende dette som sak til Ude i januar for å få en avklaring fra på 

hva som er gjeldene praksis, slik at den enkelte skole ikke sitter med 

tolkningsansvar. 

- Nå er status at FrP ønsker å ta saken opp i Bystyret. 
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- Rektor har i dag sendt en e-post til områdedirektør vedrørende denne saken, se 

vedlegg.  

- Byrådsavdelingen har nå bedt Ude om at de må ha en politikk på dette.  

 

Fra diskusjonen:  
- Det er underlig at Slemdal skole som eneste skole gjør dette, og man skal være 

forsiktig med å tolke lovverket. Dette er tradisjonsbundet, og engasjerer DS.  
- DS ble orientert i forrige møte og stod bak avgjørelsen om å sende ut påmelding 

til julearrangementene.   
- Den enkelte skole/rektor skal ikke stå for å tolke dette. Det kan være lurt at Ude 

på flere områder bør ha klarere politikk, slik at den enkelte rektor/ skole slipper 
slike situasjoner 
 

 Slik gjør vi på Slemdal – plan for skolens psykososiale arbeid 
- På neste DS vil det legges frem hvordan vi på Slemdal jobber med Elevenes 

psykososiale miljø.   
 

Orientering fra rektor er tatt til orientering 
 

Sak 4/17 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

   

  Representanten var ikke tilstede og det foreligger ikke noe referat pr dags dato.  

Lars Henrik Røren ber om å få tilsendt referatene fra FAU-leder Wold slik at han kan 

orientere fra FAU i DS. 

 

Sak 5/17 Budsjett for 2017 (Vedtakssak) 

   

  Gjennomgang av saksfremlegg.  

   

Områdedirektør er varslet om skolens økonomi. Det var et møte i Ude 17.1.2017. Ude har 

forståelse for Slemdals problemer, og vil få følgende støtte i det videre arbeidet:  

 

1. Skolen vil få hjelp av en erfaren rektor til å se på budsjettet 
2. Gjennomgang med ledelsen i PPT for å se på organiseringen av spesialundervisningen 
3. Det vurderes om skolen skal få støtte til lønn for overtallig vaktmester 
4. Det vurderes om skolen skal få økonomisk støtte i en personalsak hvor skolen mener 

at den ikke skal belastes med lønnskostnader.  

 

Fra diskusjonen:  
- 93% av kostnadene ved skolen er knyttet til lønn, rektors politikk er å ikke kutte i 

de resterende 7%.  
- Det er forståelse i DS for at dette er en vanskelig situasjon, skolen bør se på 

mulighetene for å tilsette/leie noen med større økonomikompetanse. Få hjelp fra 
Ude.  

- Korttidsfravær er dyrt, det er ikke rart at det er stort fravær pga. merbelastning 
med forflytning. Kan skolen søke om harmonimidler.  

- Skolen hadde spesielt mye fravær i desember  
- Skolen får dekket pukkelkostnader. 
- Skolen har tapt inntekter fra utleie.  
- UDF har kommet med en uttalelse som de ønsker at DS skal stille seg bak. Dette 

er utformet som et brev til Bystyret i Oslo. Det blir tatt imot som et godt initiativ, 
men det er problematisk at man blir fremlagt noe i møtet som det er meningen å 
vedta. Et styre må få alle sine papirer fra et og samme sted. 
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- Finansieringsmodellen i Osloskolen gjør at Slemdal ligger lavt på elevpris. 
- DS vil i mars vite hvilke stillinger skolen skal kutte for å gå i balanse i 2017 
- DS ønsker en oversikt over lønnskostnadene i år i forhold til i fjor, for å få oversikt 

over de reelle kuttene 
- DS vedtar budsjettet, fordi man er pålagt å gjøre det, og ikke ønsker å bli oppløst 

som styre ved et negativt vedtak. DS understreker igjen at de er alvorlig bekymret 
for situasjonen.  

 

  

 

 

Vedtak:  

 DS vedtar budsjett 2017 for skolen 

 DS gir rektor fullmakt til å foreta budsjettendringer i løpet av året når det er nødvendig. 

 DS ber om at en kuttplan for å komme i budsjettbalanse i 2017, legges frem på DS-møtet i 

mars. Kuttplanen skal også vise konsekvensene ved kuttene. 

 DS bes holdt orientert om økonomien på hver møte. 
 

 

 

Sak  6/17 Strategisk plan for 2017-2020 (Vedtakssak) 

 

  Gjennomgang av saksframlegg, Strategisk plan og handlingsplanene. 

 

Vi flytter oss nå i Vivian Robinsons modell fra rammene rundt, til elevenes læring, 

lærernes utvikling og det som skjer i klasserommet.  

 

  Fra diskusjonen:  

- DS mener det er gledelig at det er progresjon i modellen, og at det virker 
gjennomtenkt at skolen nå flytter fokus.  

- Tilbakemeldinger fra foresatte, til medlemmer av DS, er at det er mer ro på og 
rundt skolen.  

- Det er en god prosess bak arbeidet og DS stiller seg bak skolens arbeid.  

 

Vedtak: 

Strategisk plan for 2017-2020 vedtatt 

Enstemmig 
    

 

 

 

Sak  7/17 Fremdrift rehabilitering og lokasjonsavklaring (Vedtakssak) 

   

  Gjennomgang av saksfremlegg 

   

  Fra diskusjonen:  

 

- DS-medlem påpekte at et det ikke er bra med så få m2/elev som det er lagt opp til 
i planen.  

- Rektor sa at det er viktigere med kvaliteten, enn selve antall m2/elev. 
  

  Lokasjonsavklaring 

  Fau har gjort god saksbehandling når det gjelder lokasjonsavklaring. Se vedlagte e-post.  
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DS ønsker å gå for forslaget til brukerne, dersom det ikke øker kostnad for skolen. DS 

stemmer for forslag A. 

 

Vedtatt  

Enstemmig 

 

Eventuelt 

 

DS ønsker å få et kort referat fra møtene i SMU, og ønsker at å få utdelt referater fra 

møtene.   

 

 

 

Oslo, 20.1.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 


