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Sak 8/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

 

Sak 9/18 Godkjenning av protokoll 17.01.2018 (Vedtakssak) 

 

  Vedtak:  

  Utsettes til neste møte 

   

 

Sak  10/18 Rektor orienterer (Orienteringssak) 
 

Mobbetall Slemdal skole høsten 2017 sett opp mot Oslo 

Skolens arbeid med elevens psykososiale miljø har gitt gode resultater og det er 

gledelig å se at  Slemdal skole var beste grunnskole i Oslo. De siste tre årene har 

skolen hatt størst fokus på elevenes psykososiale miljø, de faglige resultatene er 

også gode.  

 

Fra SMU-møtet 07.03 

Gjennomgang av årsrapport for HMS 

Månedens fokus – elevene ønsker å være mer aktive i dette, og ønsker blant annet å 

ha en plakatkonkurranse. 
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Sak 11/18 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

   

- Hovedsakelig fokus på skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø 

- FAU er opptatt av at det må komme tydelig frem i flere kanaler at skolen har gode 

faglige resultater, gode resultater på elevundersøkelsen og at den økonomiske 

snuoperasjonen har gitt gode resultater 

- Representanten fra DS hadde en gjennomgang av mandatet til FAU og DS.  

- FAU opplever at det er god stemning og at det er godt samarbeid med skolen 

 

Sak 12/18 Årsoppgjør 2017 med fullstendighetserklæring (Vedtakssak)  

   

  Gjennomgang av årsregnskapsrapporten. Den viser et underskudd på 1,5 millioner.  

Utgangspunktet for budsjett2017 var et merforbruk på 3 millioner, som betyr at skolen 

halverte merforbruket i løpet av budsjettåret 2017.  

 

Skolen har i sitt virke i 2017 fulgt de lover og forordninger som gjelder for skoledrift og 

rektor har derfor skrevet under fullstendighetserklæringen for 2017. 

 

Vedtak: 

DS vedtar årsoppgjøret for 2017 med fullstendighetserklæring 

Enstemmig  
 

   

 

Sak 13/18 Strategisk plan (Vedtakssak)  

 

  Saksutredning 
Saken var oppe til behandling på forrige møte 17.01.2018 (sak 5/2018). Saken ble 

da forelagt til orientering fordi budsjettrammene for Osloskolen ikke var vedtatt. De 

er nå vedtatt. Skolen har ikke gjort noen endringer i strategisk plan fra forrige møte. 

Nedenfor er saksutredningen fra forrige møte:  

 

 
Utdrag fra sak 5/2018: 

I 2018 ønsker skolen å fortsette arbeidet med å forankre og nedfelle den pedagogiske praksisen i en 

tydelig plan. Vi vil videre begynne arbeidet med å finne ut hvordan vi skal bruke teknologi på 

Slemdal i årene som kommer. Og til slutt skal vi sikre implementering i hele organisasjonen av den 

psykososiale planen som ble laget i 2017. 

 

   

  Vedtak: 

  DS vedtar strategisk plan  
 

Vedtatt 

  Enstemmig 

 

Sak 14/18 Budsjett2018 (Vedtakssak)  

Saken var oppe til behandling på forrige møte 17.01.2018 (sak6/2018). Saken ble da 

forelagt til orientering fordi budsjettrammene for Osloskolen ikke var vedtatt. 

Budsjettrammene for Osloskolen er nå vedtatt i Bystyret. Slemdal skole fikk økt sin 

bevilgning med 1,861 millioner. Dette for å dekke forskutteringen av lærernormen. 

Vi hadde allerede lagt inn disse midlene som inntektskrav under arten 16993. Dette 

er nå tatt ut, siden rammen er økt tilsvarende. Skolen har videre fått avklaring fra 
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etatsledelsen om at merforbruket fra 2017 ikke trengs å tas inn i 2018. Det er 

dermed ikke lagt inn i budsjettet. 

 

Budsjettet for 2018 er ellers uendret sett opp mot det som lagt frem på DS-møte 

17.01.18.  
 

     

  Vedtak:  

  DS vedtar budsjett for 2018. DS gir skolen ved rektor fullmakt for 2018 til å gjøre de  

disponeringene han finner for godt innenfor de gitte budsjettrammer som Driftsstyret har  

vedtatt. 

   

  Enstemmig 

 

Sak  15/18 Pukkelsøknad til UDE-ASA (Vedtakssak) 

   

DS ba under sak 6/2018 om at skolen laget et utkast til pukkelsøknad til møtet den 

07.03. Hensikten var å be om midler for å dekke inn tapte inntekter på grunn av 

elevnedgang. Brevet er nå laget og vil bli sendt til avdeling for skoleanlegg (ASA) i 

Utdanningsetaten innen fristen 20.mars om DS ønsker dette. 
   

  Vedtak: 

DS gir leder fullmakt til å be skolen sende pukkelsøknaden slik den er formulert i 

denne saken. 
 

 

Sak 16/18 Nesteårsplanlegging – status (Orienteringssak) 

 

Nesteårsplanleggingen er godt i gang. Det bli en del endringer i og med at vi skal 

flytte halve driften til nye Holmen skole. Foresatte holdes fortløpende informert om 

det vi planlegger. Det er gjort gode avklaringer med Holmen skole og ASA om 

driften på Holmen. 

   

DS mener det vil være avgjørende for å skape trygghet at det opprettholdes 

busstilbud for elevene på 1.-4. trinn som bor i nærheten av busstoppene på Slemdal 

og Ris. 

 

DS er opptatt av at den gode dialogen med FAU opprettholdes, slik at foresatte er 

godt informert om prosessen.  

   

   

Vedtak 

DS tar saken til orientering 

 
 

   

Eventuelt 

Ingen saker til evt 
 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 

 


