
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Slemdal skole 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon:  23 22 23 00 Org.nr.: 974590182 

   Slemdal skole Stasjonsveien 1 Telefaks: 23 22 23 99  

 0710  OSLO   
 Postadresse: slemdal@ude.oslo.kommune.no  

 Postboks 54 Slemdal www.slemdal.gs.oslo.no  
 

Møteprotokoll 

20.9.2017 

                                                                                                        

 

Tilstede:   Petter Enholm, Lars Henrik Røren, Terje Bjøro, Johan Cappelen, Rikke Høistad Sjøberg,         

Tine Syse  Jalland, Tor Ivar Busch, Vegard Kjesbu, Kristin Thoen Haugli  

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Rektors kontor  

Møtetid: Onsdag 20.september 2017, kl. 16:30 – 18:00  

Saksbehandler: Vegard T Kjesbu 

 

 

 

Sak 24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

 

  Vedtatt 

 

Sak 25/17 Godkjenning av protokoll 10.05.2017 (Vedtakssak)  

   

 DS ba rektor i samarbeid med DS-leder endre protokollmalen slik at sakene  

har et kort resymé og vedtaksformuleringene. 

 

Sak  26/17 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 Oppstart nytt skoleår 
Oppstarten av skoleåret har vært god. 

 

 Status rehabilitering og bussing 
Noen utfordringer etter omlegging av busstoppet på Slemdal på bakgrunn av at rivning er igangsatt.  

Rivning er ferdig til jul og byggestart er januar 2018.  

Etter planen ferdigstilling aug/des 2019. 

 
Sak 27/17 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

Ingen informasjon fra FAU ble gitt. DS ble informert om at det er valgt ny leder: Nina 

Einarsen  

   

Sak  28/17 Status skolens økonomi - Tertialrapport inkludert rapportering på tidlig innsats  

(Orienteringssak) 
   

  Tertialrapporten viser at skolen pr 01.09.17 har et merforbruk på 1.300.000. Forventet  

merforbruk pr 31.12.17 er beregnet til 1.300.000, men det er usikkerhet knyttet til tallene. 

Merforbruket på 3.000.000 fra 2016 er innarbeidet i tallene. Dette er tilfredsstillende. 

Kuttene som er gjort er store nok til at skolen går i balanse for 2017 og man klarer trolig å 

få kuttet en god del av merforbruket fra i fjor. 

 

  DS sitt vedtak: 

  DS er skeptiske til om tertialen faktisk gir et riktig bilde av skolens økonomiske situasjon.  

  DS ber rektor å ta med nestleder på neste månedsrapporteringsmøte for å sikre seg at DS  

får svar på sine spørsmål.  

  DS er fornøyde med de kuttene skolen har gjort og gir ros til de ansatte sin profesjonalitet 

  DS avventer med å ta rapporten til etterretning til etter neste månedsrapportering.  
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Sak 29/17 Hvordan Slemdal skole følger opp §9a i Opplæringsloven (Orienteringssak) 

   

  Det er kommet endringer i opplæringslovens §9a, som er en innstramming i forhold til  

foregående lov. Skolen har en egen handlingsplan for systematisk arbeid med skolemiljøet 

og en rutinebeskrivelse ved bekymring for krenkende atferd. Foresatte er informert om 

endringene på foreldremøtene og alle dokumenter ligger tilgjengelig på nettsiden. Det er 

forventet at skolens arbeid med skolemiljøet vil få uttelling på Elevundersøkelsen over tid.

  

  DS sitt vedtak: 

DS er tilfreds med redegjørelsen 

   

 

Eventuelt 

  Ingen saker 

 

  

 

Vel møtt! 

 

 

 

 

Oslo, 13.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 


