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Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

   

  Vedtatt  

  Enstemmig 

 

 

Sak 2/18 Godkjenning av protokoll 15.11.2017 (Vedtakssak) 

   

Vedtak: 

  Protokoll fra 15.11. 2017 vedtas  

   

  Vedtatt 

Enstemmig 

 

 

Sak  3/18 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 

 Endringer av politiske representanter.  

Yngvar Husebye er nytt fast medlem. Arild Gjervan og Ingrid Nyhus er nye 

varamedlemmer. 

 Nina Bjerke er ny sosiallærer fra 15.1.2018. 

 Skolen har helsesøster i 100% stilling fra 1.1.2018 

 Brynhild Farbrot er ny områdedirektør i område F.  
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Sak 4/18 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

- Rektors innlegg på FAU er viktig og oppleves som informativt av FAU.  

- Ingen endringer på medlemmer eller vara til DS 

 

Holmen skole  

- FAU er opptatt av utfordringene med drift på to steder, med tanke på helsesøster, 

sosiallærer og delt personale.  

- Det er også store bekymringer rundt skolevei og da spesielt de som får ekstra lang vei. 

- 2009 kullet blir spesielt rammet fordi de må flytte frem og tilbake mellom FO-Holmen 

–FO, før den nye skolen står klar. Det er mulig det blir en ny runde på dette fordi 

betingelsene er endret seg siden FAU uttalte seg.  

 

Skolens økonomi  

- Elevene må få det beste tilbudet de kan få i rehabiliteringsprosessen. FAU er bekymret 

for slitne lærere, lav bemanning, og ønsker at skolen skal få alle de midler de kan få for 

å få det til å gå rundt.  

- Som nevnt i forrige møte er den fysiske avstanden utfordrende og er med på å skape 

utrygghet i foreldregruppen.   

 

FAU er takknemlige for den jobben som gjøres av personalet hver eneste dag.  

 
 

Sak 5/18 Strategisk plan (Orienteringssak) 

Slemdal skole har høye ambisjoner for skolens elever. Våre elever skal være blant de beste 

i Oslo i lesing på norsk og engelsk og regning.  

Vi vil i 2018 jobbe for å innfri denne ambisjonen gjennom fire innsatser. For det første 

ønsker vi å bygge en felles plattform for skolens pedagogiske praksis. Et sett standarder 

som skal sikre at elevene får like god undervisning i alle klasser. For det andre ønsker vi å 

spisse engelskundervisningen på 1.-4.trinn med utgangspunkt i de erfaringene vi har gjort 

med nasjonale prøver de siste to årene. For det tredje vil vi fortsette å jobbe med 

skolemiljøet gjennom å implementere den psykososiale planen som ble laget i 2017. Vi vet 

at læring ikke kan skje i et utrygt skolemiljø, derfor er implementering av den standarden 

som er satt vesentlig i 2018. Til slutt vil vi sette oss inn i gjeldende forskning og god 

praksis innenfor digital læring. Målet er å lage en IKT-strategi i løpet av året, som 

kan iverksettes i 2019. 

Slemdal skoles hovedutfordring i 2018 vil bli rehabilitering og drift i midlertidige lokaler. 

DS støtter retningen i Strategisk plan og er fornøyd med det arbeidet som er gjort.   

Vedtak: 

 DS tar strategisk plan til orientering 

 DS delegerer fullmakt til DS-leder til å godkjenne strategisk plan når rammene for 

Osloskolen er vedtatt. 
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Sak 6/18 Budsjett 2018 (Orienteringssak) 

   

Budsjettet for 2018 er lagt i balanse. Ny finansieringsmodell og elevtapet i fjor svekker 

rammen betydelig, men reddes inn av forskuttering av ny lærernorm og helårsvirkning av 

de kuttene skolen gjorde i 2017. Det er ikke rom for å betale noe mer ned på tidligere års 

merforbruk. 

Vedtak:  

  

 DS tar budsjettet for 2018 til orientering.  

De endelige økonomiske rammene for Osloskolen for 2018 er ikke vedtatt. Vedtak av 

skolens budsjett må derfor utsettes. DS delegerer fullmakt til DS-leder til å godkjenne 

budsjettet når rammene for Osloskolen er vedtatt. Dersom det blir vesentlige endringer 

på budsjettet bør DS møtes på nytt. 

 DS ber om avklaring fra etatsledelsen om Slemdal skole kan få lov til og ikke 

budsjettere med å dra inn merforbruket i 2018-budsjettet. 

 DS ber rektor om å forberede sak til Marsmøtet for å fremme søknad om å dekke 

pukkelkostnader for tap av elever på grunn av rehabilitering. 

 DS ber rektor være i dialog med Utdanningsetaten om økt kompensasjon som følge av 

at det blir mer komplisert å drifte skolen på to steder de neste to årene, når det er en 

halv skole på hver lokasjon.   

 DS er imponert over skolens innsats. Det er viktig at det ikke gjøres ytterligere kutt i 

driften nå, men at driften stabiliseres og at det evt. vurderes en økning.   

 

Sak 7/18 Status rehabilitering (Orienteringssak) 

 

Planarbeidet ble ikke ferdig i tide til byggestart 1.1.2018. Igangsetting er ventet gitt innen 

1.3.2018. 

Det er videre gitt en byggekontrakt på 24 måneder fra denne dato. Sluttføring er forventet 

påsken 2020. Skolen er lei seg for de ulempene dette skaper.  

 

FAU har høsten 2017 undersøkt mulighetene for raskere fremdrift. Etter møtet med 

byrådsavdelingen i januar 2018 er konklusjonen at det ikke er noen muligheter for dette.  

  

Nå er det viktig å ha fokus på hva vi kan gjøre for de elevene som mister muligheten til å 

gå på ny skole. DS er opptatt av at det må formidles til elever, lærere og foresatte at 

Slemdal skole er et bra sted å være, og at det gjøres noen gode tiltak for elever og ansatte i 

prosessen.  

    

  

  Vedtak:  

  DS tar saken til orientering 

   

   

Eventuelt 

 

  Ingen saker til eventuelt.  

 

Oslo, 19.1.2018 

 

 

 

 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 


