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Sak 8/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

   

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

   

  Vedtatt  

  Enstemmig 

 

Sak 9/17 Godkjenning av protokoll 18.1.2017 (Vedtakssak)  

   

  Vedtak: 

  Vedtatt med datoendring 

  Enstemmig 

 

Sak  10/17 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 

 Sak om skolens plan for det psykososiale arbeidet utsettes til møtet i september.  

 Endringer i ledelsen 
- Inspektør Silje Bech- Hansen går ut i permisjon til sommeren  

 Informasjon fra Skolemiljøutvalgets møte 01.03.17  
- Justert skolereglene i forbindelse med at vi er på FO  

- Elevundersøkelsen, gjennomgang av resultatene  

- Forberedelse til innsamlingsaksjonen  

- Byrådets plan for elevenes psykososiale miljø  

 Biblioteket 
-Biblioteket er prioritert gjennom flere år.   

- Elevene låner mye bøker  

 Sommerskolen 
- Skolen følger de utdanningsetatens rutiner for informasjon til elever og foresatte.  

 
Orientering fra rektor er tatt til orientering 
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Sak 11/17 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

   

  Det foreligger referat fra møtet 12.1.2017, men det er ikke noe viktig å informere DS om. 

 

Sak 12/17 Årsoppgjør 2016 med fullstendighetserklæring (Vedtakssak)  

 
 Gjennomgang av årsoppgjør.  

Skolen er frustrert over at det er så stort avvik, etter å ha fått hjelp fra UDE.   

Pukkelkostnader gjør det ekstra vanskelig å få riktig informasjon ut.   

  

Gjennomgang av fullstendighetserklæringen. Den tydeliggjør rektors ansvar for 

økonomien.   

   

Fra diskusjonen:  

Hvor ofte får skolen økonomirapportene?  

De får vi månedlige, det er flere måneder i året som ikke er ”normalmåneder”, derfor er 

mars og august valgt ut for å se på.   

  

I protokollen fra sist står det at vi skal vurdere å knytte til oss økonomikompetanse, har 

skolen gjort noe på dette feltet.   

Det er løftet frem ved å spørre om hjelp fra en annen skole, det er gjort undersøkelser her, 

men det har vist seg å være utfordrende. Det er også vanskelig pga. den økonomiske 

situasjonen.   

DS mener skolen ikke har råd til å la det være.   

  

Ved gjennomgang av selv småpostene ser DS- leder at det er penger å spare selv der.   

DS ber rektor kontakte skolene i nærområdet for å høre om de har økonomiansvarlig som 

kan hjelpe oss.   

  
Vedtak: 

DS vedtar årsoppgjøret for 2016 med fullstendighetserklæring 

Enstemmig  

  
 

Sak  13/17 Kuttplan for budsjett 2017 (Vedtakssak) 

   

  Gjennomgang av saksfremlegg. 

  Leder i DS presiserer at DS er pålagt å forholde seg til de rammene UDE gir.   

   
Fra diskusjonen:   

Det er drastiske og viser at det er nødvendig med økonomikompetanse.  

Det er alltid utfordrende med nedskjæringer, men DS ser ikke noen annen utvei enn å 

gjennomføre disse kuttene. Det må sees på som en dugnad for en periode, og mane til at 

alle må bidra i denne prosessen.    

  

Det bør også sees på de små utgiftene i den situasjonen skolen er i nå.  

Det er viktig med prosesser internt slik at alle har god forståelse av situasjonen og er med 

på å se løsninger som kan kutte utgifter.   

Dialog med lærere og andre ansatte er viktig. Det er lettere å være med på kutt og endringer 

dersom man er tatt med på råd.   

Medlemmene i klubben ble overrasket og sjokkert, det kom mange forslag til hva som kan 

gjøres.  Det er særlig bekymring rundt kuttene i byrdefullpotten, og bemanning på 1. trinn 

og mat og helse som er bekymringsfullt.   
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Hvordan er arbeidstidsavtalen til lærere, kan det være mulig å forhandle om å undervise 

mer mot fri andre dager? Dette strider mot arbeidstidsavtalen og er ikke en mulighet.  

 

Ansatte representantene i DS har skrevet en protokolltilførsel, som ble lest høyt i møtet.   

 
Vedtak: 

Hovedlinjene i planen vedtas og det overlates til rektor å gjøre justeringer innenfor rammen 

på tre millioner.   

Enstemmig 

    

 

Sak  14/17 Deloittes forslag til utvikling av ressursfordelingsmodellen (Vedtakssak)  
   

  Gjennomgang av saksfremlegg med forslag til høringssvar. 

   

  Fra diskusjonen:  

Driftsstyret ønsker å stille seg bak forslaget til høringsforslag. Leder har også sett på DS 

papirer fra andre skoler. 

 

Vedtak: 

DS vedtar forslaget til høringssvar.  

Enstemmig  

 

Sak  15/17 Gange rundt juletreet (Vedtakssak)  

   

 Gjennomgang av saksfremlegg og vedtaksforslag.   

  
Fra diskusjonen:   

DS er enige om at de to siste forslagene ikke er aktuelle.  

Fau informeres om prosessen og resultatet.   

  
Vedtak: 

DS vedtar alternativ 1.  

DS, har med bakgrunn i kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens uttalelse 02.12.2016 i 

Dagbladet, kommet til at det ikke skal være aktiv påmelding til juletregange på Slemdal 

skole. Det vil gis tilbud om alternativt opplegg, men det må foresatte selv be om. 

 

Enstemmig  

   
 

Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Oslo, 15.3.2017 

 

 

 

 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 


