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Sak 30/17 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

   

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

   

  Vedtatt  

  Enstemmig 

 

Sak 25/17 Godkjenning av protokoll 10.05.2017 (Vedtakssak) 

  

  Vedtak: 

  Protokoll fra 10.5.2017  vedtas  

   

  Vedtatt 

Enstemmig 

 

Sak 31/17 Godkjenning av protokoll 20.09.17 (Vedtakssak)  

 

  Vedtak: 

  Protokoll fra 20.9.2017  vedtas 

   

  Vedtatt 

Enstemmig 

 

Sak  32/17 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 SMU 

Det er gjennomført SMU i forkant av DS i dag. Neste møter er i forkant av DS møtet 

17.1.2018.  

- Mandat til SMU er å diskutere elevenes skolemiljø, og er sammensatt av  

ledelse, lærer, foreldrerepresentant, politiker og elevrådsrepresentant. 
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- Elevene uttrykker at de er mer fornøyd med bussingen i år. Fremdeles noe 

uklarhet knyttet til mobilbruk, ikke alle voksne er like strenge.  

 

- Gjennomgang av den nye opplæringslov §9a sin innvirkning på skolens 

forebyggende arbeid  

 
- Skolens plan for arbeid med elevenes psykososiale miljø "Slik gjør vi på 

Slemdal" ble gjennomgått.  

 

 3 måneder med ny §9a – noen tanker  

- Kombinasjonen av ny §9a og mye medieoppslag gjør at ledelsen har brukt mye 

tid på dette. Skolen har hatt flere runder med juridisk avdeling for å sikre at vi 

følger opp og gjennomfører dette på riktig måte.  

  

- Skolen opplever at det er få elevsaker og at vi har god kontroll på sakene. Det 

er likevel en del bekymrede foreldre. Skolen mener dette kan ha sammenheng 

med avstanden mellom skole og bosted som fører til færre jevnlige 

møtepunkter. 
 

 Status rehabilitering og bussing 

- FAU er bekymret for trafikksituasjonen ved Slemdal skole, og har vært i tett 

dialog med skolen. Etter et møte mellom skolen og Bymiljøetaten vil det gjøres 

endringer i Risalléen som vil bedre situasjonen. 

 

- Holmen skole er i rute og ferdig 1. mai, noe som gjør at førskoledagen kan 

gjennomføres på Holmen skole. Slemdal skole får en egen etasje og Aks vil få 

egne lokaler. Det er bymiljøetaten og ASA som har ansvar for 

trafikksikkerheten for elevene på Slemdal som skal på gå på Holmen.  

 

Orientering fra rektor er tatt til orientering 

 

 
Sak 33/17 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

 

  Det er leder i DS som vil informere fra FAU på møtene fremover. 

  

- FAU er opptatt av skolens økonomi, og hva de kan gjøre for å bidra til å sette 

fokus på skolens økonomiske situasjon.  

 

- Det er fortsatt stort fokus på elevenes trafikksituasjon, spesielt rundt busstoppet 

ved Slemdal skole.  

 

- Diskusjon rundt å gjennomføre en foreldreundersøkelse som omhandler 

klassemiljø og tillit til skole. En eventuell undersøkelse skal gjennomføres i 

samarbeid med skolen. 

 

 

- Det ble diskutert om man skal lage noen kjøreregler for Halloweenfeiring for å 

sikre at ingen blir utestengt.  
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Sak 34/17 Konstituering (Orienteringssak) 

   

Alle politisk valgte representanter og de faste foreldrerepresentantene har utgående 

valgperiode 31.12.17. Skolen får beskjed så fort nye representanter er valgt.  

 

 

Sak 35/17 Møteplan våren2018 (Vedtakssak) 

 

Møteplan er styrt av de sakene som ligger fast for DS, budsjett og strategisk plan i januar, 

årsoppgjør med fullstendighetserklæring i mars og kvartalsrapport i mai. 

  

  Vedtak:  

  Møteplanen vedtas 

 

  Vedtatt  

Enstemmig 

 

Sak 36/17 Julen2017 (Vedtakssak) 

 

Skolen legger opp til julegudstjeneste for hele skolen og adventstund for 1. trinn i 

samarbeid med Ris kirke. Foresatte vil bli informert om at det er et alternativt pedagogisk 

opplegg og det vil i henhold til Udirs retningslinjer være aktiv påmelding.  

 

Det vil være juletregang på skolen siste skoledag. Foresatte vil informeres om at at elevene 

skal gå rundt juletre og at de som ikke ønsker å delta må selv si fra.  

 

  Vedtak: 

DS vedtar at det skal være aktiv påmelding til julegudstjenesten på Slemdal skole julen 

2017. 

DS vedtar at det ikke skal være aktiv påmelding til juletregang julen 2017 

DS vedtar at det skal være aktiv påmelding til adventssamling for 1. trinn julen 2017 

 

Vedtatt  

Enstemmig 

 

 

Sak  37/17 Status skolens økonomi – Månedsrapport september 

(Orienteringssak) 

 

Månedsrapport for september viser et merforbruk på i underkant av 1.8 millioner, 

som estimerer et sluttresultat for 2017 på i underkant av 1.9 millioner. Iberegnet 

ligger skolens merforbruk for 2016 på i underkant av 3 millioner. 

 

Månedsrapporten ble laget sammen med UDEs controller Jon Atle Andersen, 

skolens merkantile stab og nestleder i DS Lars Henrik Røren. Rapporten er basert 

på faktiske tall for de ni første månedene. Det er også gjort grundige beregninger på 

hvilke kostnader og inntekter som vil komme frem til jul. Månedsrapporten for 

september vurderes dermed til å gi et realistisk bilde.  

 

Sammenlignet med tertialrapporten viser septemberrapporten en forverring på ca. 

500.000 kroner. Forverringen skyldes et større elevfrafall enn forventet (ca. 

150.000 i tapte inntekter) og høyere lønnskostnader pga. feilberegning av 

kontaktlærertillegget (ca. 300.000 kroner). 
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Utdanningsetaten er fornøyd med utviklingen når det gjelder skolens økonomi.  

 

Vedtak:  

DS tar månedsrapport for september til orientering.  

 

 

Sak  38/17 Budsjett 2018 (Drøftingssak) 
 

Slemdal skole må forberede seg på konsekvensene av innføringen av endret 

finansieringssystem (Deloitte). Kuttene som ble gjort i 2017 holder ikke til å få skolen i 

balanse med de nye kriteriene. Å slå sammen klasser på de to øverste trinnene fra aug18 

kan være nødvendige tiltak for å få 2018-budsjettet i balanse. 

 

   

 Det er god forståelse i Utdanningsetaten for Slemdals krevende situasjon. Det er blant 

annet dialog rundt om merforbruket kan betales tilbake når driften er tilbake på nye 

Slemdal og elevtallet stabiliserer seg.  

   

DS deler ledelsens bekymring for den økonomiske situasjonen.  

   

   

Eventuelt 
  DS ber om at det som omhandler DS på hjemmesiden blir oppdatert 

   

 

 

 

Oslo, 4.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 

 

 

 

 


