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Sak 16/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

   

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

   

  Vedtatt  

  Enstemmig 

 

Sak 17/17 Godkjenning av protokoll 1.3.2017 (Vedtakssak)  

   

  Vedtak: 

  Protokoll fra 1.3.2017 vedtas med endringer 

  Enstemmig 

 

Sak  18/17 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 

 17.mai – beredskap 

Vi følger de retningslinjene som er gitt fra sentralt hold. Representant fra skolens 

ledelse har deltatt på informasjonsmøte og alle ledsagere i toget har deltatt på møte 

med gjennomgang av beredskapsinstruksen.  

 

 Status rehabilitering  

Det er lite nytt på nåværende tidspunkt. Prosjektet er i rute.  
 

 Opplæring DS 

Det er ingen nye representanter i DS som trenger opplæring.  

 
Orientering fra rektor er tatt til orientering 
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Sak 19/17 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

 

    

Det var stort fokus på økonomi. Det ble redegjort for den økonomiske situasjonen og DS 

sin oppgave i den situasjonen skolen er i. FAU uttrykte forståelse og respekt for DS sitt 

mandat.   

Rehabilitering og bussing ble diskutert, men det er ikke noe nye innspill eller innsigelser 

fra FAU.  

Planlegging av arrangementet 17.mai på Ris skole er i rute. 

   

 

Sak 20/17 Organisering av leksehjelp (Vedtakssak) 

 
Slemdal skole har gitt et mye bedre leksehjelpstilbud enn departementets minstekrav de 

siste årene. Slik skolens økonomiske situasjon er nå er det ikke rom for dette skoleåret 

2017/18. Det vil bli gitt leksehjelp i henhold til retningslinjene og det vil bli rettet mot 

elever som har særlig behov på 4.-6.trinn. Slemdal AKS vil bli oppfordret til å starte opp 

leksehjelp for de yngste elevene. 

 
   

   
  Vedtak: 

  DS tr redegjørelsen til orientering. DS mener at med skolens økonomiske situasjon  

  kan ikke skolen tilby et bedre tilbud enn det loven krever 

 
  Enstemmig 

  
 

Sak  21/17 Kvartalsrapport/Status skolens økonomi (Orienteringssak) 

 

  Det har vært en ekstern gjennomgang av skolens økonomiske disposisjoner i etterkant av  

forrige DS-møte. Gjennomgangen har vært ledet av assisterende direktør Patrick Stark. 

Rektor John Johansen har gjort selv gjennomgangen. Skolens tiltak for å bringe skolen i 

balanse blir vurdert til å være gode. Enkelte tips ble gitt. For å gi rektor bedre 

styringsinformasjon ble budsjettet endret en del på. Skolen bør ha lønnskostnader på cirka 

3,4-3,5 millioner pr måned. Eventuelle sykemeldte utover dette kan øke lønnsbudsjettet 

deretter. Kuttene som er gjort virker til å gi et lønnsbudsjett i henhold til det man må ha. 

Det er stor usikkerhet rundt sluttresultatene for 2017. En rimelig beregning er at man ender 

i 0 for året 2017, dvs 3 millioner i merforbuket for 2016 blir værende men 2017 er drevet i 

balanse. 

 

    

   
Vedtak: 

DS mener at skolen har gjort en imponerende snuoperasjon, og har stor forståelse for at det 

er krevende for hele organisasjonen. Særlig med tanke på ekstrautfordringen med 

midlertidige lokaler og bussing av elever. 

 

DS tar redegjørelsen fra rektor til orientering    

 

 

 

 

Sak  22/17 Foreldreundersøkelsen (Drøftingssak) 
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Svarprosenten for Slemdal er 55 %. Dette er noe bedre enn for Oslo (50 %), men 

svarprosenten er lavere enn det som er ønskelig sett opp mot validitetshensyn.  

Resultatene er generelt noe svakere enn Oslosnittet. På spørsmålene rundt trivsel og da 

særlig oppfølgingspunktene, kan det virke som om Slemdals foresatte er mer fornøyde enn 

Oslosnittet.Det er nærliggende å tro at midlertidige lokaler, bussing av elever og dårlig 

økonomi har innvirkning på resultatene. Slemdal skole bruker klassetrivsel.no som et 

supplement til elevundersøkelsen for å få nærmere informasjon om elevenes trivsel på 

skolen og i klassen. Det kan være en ide at skolen og FAU i samarbeid utarbeider "Foresatt 

på Slemdal skole" med forventninger, tips og råd til foresatte på skolen.    
   

 

Vedtak: 

Det er synd at svarprosenten er lav, men representantene i DS ser ikke noen dramatikk 

svarprosenten eller resultatene.   

 

Innspill fra drøftingen tas med i det videre arbeidet med foreldreundersøkelsen 

Enstemmig  

 

Sak  23/17 Møteplan høst 2017 (Vedtakssak)  

   
    

  Det sendes ut ny møteplan med endringen av møte 22.11.17 til 15.11.17. 

  
Vedtak: 

DS vedtar forslag til møteplan for høsten 2017 

Enstemmig  

   
 

Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Oslo, 01.06.2017 

 

 

 

 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 


