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Tilstede:  Petter Enholm, Lars Henrik Røren,Terje Bjøro, Finn-Yngve Engnæs Tine 

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

 

  

Forfall: 

 

Johan Cappelen 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Rektors kontor  

Møtetid: Onsdag 23.mai 2018, kl. 16:30 – 18:00 

Saksbehandler: Vegard T Kjesbu 

Telefon: 23 22 23 00 

 

Meld eventuelt forfall til skolen som da vil innkalle varamedlem. 

 

 

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

Sak 18/18 Godkjenning av protokoll 17.01.2018 (Vedtakssak) 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

 

Sak 19/18 Godkjenning av protokoll 07.03.2018 (Vedtakssak) 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

Sak  20/18 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 Ytringskultur på Slemdal skole 
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Dette har vært tema på utviklingstid med alle lærere i dag. Det var fokus på hva 

som er linjene dersom det skulle være noe og at ledelsen ved skolen er opptatt av at 

ytringer må frem.  

 Status rehabilitering 

Rammetillatelser er gitt. Igangsetting (IG) er rett rundt hjørnet. Rammetillatelser 

styrer kontraktene. 2 år fra disse er gitt. 

Uke 22-40 utgraving (sprengning) og bortkjøring av masser (herunder borre ut 28 

brønner til oppvarming) 

Det offisielle første spadetaket tas 05.06.18 av Slemdalelever. DS leder blir med på 

dette.  

 Bussing neste skoleår 

 Elever til FO - samme ordning som i år 

 Elever til Holmen - busser til og fra skolen og AKS for barn som sogner til Ris og 

Slemdal 

 Møte med BYM, ASA 04.05 om trafikksikkerhet. Tiltak gjøres langs ruten til 

skolen, særlig krysninger av Stasjonsveien 

 Uteområder FO 

Vi er i gang med et uteområdeprosjekt i samarbeid med FAU. Elevrådet er også 

med i prosessen.  

Sak 21/18 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

 

Elevrådet var tilstede og snakket om elevrådsarbeid. Rektor informerte om 

uteområdsprosjektet. Det foreligger ikke referat fra resten av møtet på nåværende 

tidspunkt.  

 

Sak 22/18 Kvartalsrapport økonomi (Orienteringssak) 

   

Kvartalsrapporten viser et merforbruk på ca 2 300 000 kroner. Mesteparten skyldes 

overføring av merforbruk fra 2017. Resten er koblet opp mot utlegg vi får igjen på pukkel. 

Runraten er i henhold til budsjett. Lærernorm vil gi romsligere økonomiske rammer til 

høsten. 

 

Skal oppsummeringen inn også her?  

 

DS er positive til skolens plan og understreker viktigheten av teambygging for personalet 

etter den perioden vi har vært gjennom, også fordi skolen er på to steder. DS er imponert 

over den jobben lærerne har gjort i perioden med «vanskelig økonomi»  

 

DS ber leder purre opp et svar på pukkel til etaten 

 

  Vedtak: 

  DS tar saken til orientering 

 

Sak  23/18 Foreldreundersøkelsen (Orienteringssak) 

   

Foreldreundersøkelsen våren2018 viser en klar fremgang på mange spørsmål. Særlig virker 

det som at foresatte som har med skolen å gjøre føler seg bedre ivaretatt i år enn i fjor. 

Svarprosenten er også klart bedre enn i fjor. 

 

Resultatene fra undersøkelsen brukes internt på skolen, presenteres for FAU og på 

foreldremøtene høsten 2018. 

 

Vedtak: 

  DS tar saken til orientering 
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Sak 24/18 Møteplan høst (Vedtakssak) 

 

  Møteplan høst: 

 Tirsdag 18.09.18         16.30-18.00 

 Tirsdag 20.11.18         16.30-18.00 

 Tirsdag 15.01.19         16.30-18.00 

 

  Vedtak:  

  DS vedtar møteplanen for høst 2018 

   

Eventuelt 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Oslo, 23.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 


