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Sak 8/19 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 
  Vedtatt 

  Enstemmig 

  

Sak 9/19 Godkjenning av protokoll 15.01.2019 (Vedtakssak) 

                          

  Protokoll godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

 

Sak  10/19 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 Bussing og måking 

o Utfordringer med bymiljøetaten (BYM) mht. måking, får liten respons. 

Problemene er nå løst. Rektor holder tett dialog med busselskapet for å 

sikre gode løsninger også når BYM ikke har måkt. 

 Status rekruttering for neste skoleår 

o Rekrutteringen har gått bra. Hovedtilsettingen er ferdig. 

 Status rehabilitering 

o God fremdrift. Møbleringsprosjektet er i gang. Elevene (Elevrådet) og 

lærerne har kommet med ønsker knyttet til møblering.  

 
 

Sak 11/19 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

- FAU arbeidet har god fremdrift og fokus på løpende oppgaver som 17. mai, 
innsamlingsaksjon, trygg skolevei mm. og det var ingen saker  å diskutere med 
Driftsstyret. 
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Sak 12/19 Årsregnskap 2018 inkludert fullstendighetserklæring (Vedtakssak) 

 

Årsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk (overskudd) på 575.000 kroner 

eksklusiv prosjekter. Mindreforbruket er tilnærmet i sin helhet knyttet til midler 

avsatt til oppgradering av uteområdene på FO og representerer således ikke et reelt 

overskudd. Utgangspunktet for 2018 var at man dro med seg et merforbruk 

(underskudd) på 1.523.000 inn i 2018. Gjennom året er dette underskuddet dekket 

inn gjennom stram drift og god økonomistyring. kolens økonomi er nå i balanse og 

er dermed friskmeldt fra tidligere års merforbruk. 

 

Det påpekes imidlertid at det fortsatt er stram økonomi og at det å opprettholde 

balanse krever fortsatt tett økonomistyring og rasjonell drift.  

 

Innspill: 
- Driftsstyret ønsker en grundigere gjennomgang av de ulike bestanddelene i 

økonomien på neste møte.   
- DS ønsker at skolen viser fram de positive tallene og jobben som er gjort med å snu 

situasjonen Slemdal skole har vært i. 

 
 

Vedtak:  

Årsregnskap med fullstendighetserklæring vedtas enstemmig. 
 

 

Sak 13/19 Skolegrenser (Drøftingssak) 

 

Skolen ønsker at driftsstyret er med på å trekke i riktig retning når vi har 

handlingsrom. Økonomien styres av elevantallet, og økonomien blir bedre jo flere 

elever skolen har. Dette gir blant annet økt handlingsrom til større stab og flere 

støttefunksjoner. 

 

Fra 2020 kan vi ta inn flere elever. Bygget er dimensjonert til B4. Prognosene fram 

til 2022 viser at elevantallet innenfor dagens skolegrense kun fyller B3. Dersom det 

er et ønske om at Slemdal skole skal bli en B4 skole, er det viktig å handle tidlig for 

å endre skolegrensene.  

 

Innspill fra driftstyret: Skolene Slemdal, Svendstuen og Vindern bør snakke 

sammen for å se om det er noen grenser som kan justeres til felles best for det 

samlede skoleområdet. 
 

  Vedtak:  

Innspill i drøftingen tas med i det videre arbeidet med saken. 
 

 

Sak 14/19 Læringsbrettprosjektet (Drøftingssak) 

 

Skolen har et pågående prosjekt hvor vi prøver ut hvordan læringsbrett kan gi 

elevene bedre verktøy for læring. Læringsbrettene skal ikke presse ut tradisjonell 

god undervisning, men gi bedre muligheter for variasjon og dybdelæring. 5 klasser 

er så vidt i gang og skolen vil fortløpende vurdere effektene. Det er betydelige 



3 

kostnader med prosjektet og DS må vurdere om skolen har rom for videre satsing 

skoleåret 2019/2020. 

 

 

Innspill:  
- Bekymring for at elevene misbruker læringsbrettene. Viktig at læringsbrettene er et 

supplement 

- Skolen viser til gode tanker om hvordan læringsbrett brukes.  

- Viktig at de kritiske sansene til elevene utvikles i takt med innkjøring av læringsbrett 

- Bekymring for at læringsbrett skal erstatte bøker.  

- Levetid til en iPad – viktig at dette ikke går utover ansettelser og andre midler 

 

Innspill fra DS: DS støtter opp om strategien beskrevet i denne saken og ønsker at 

skolen fortsetter læringsbrettprosjektet. Hvor omfattende prosjektet skal være 

avhenger av både evaluering av suksess underveis og av skolens økonomi. 

 

Vedtak:  

Innspill fra drøftingene tas med i det videre arbeidet 
  
 

Sak 15/19 Organisasjonskart (Orienteringssak) 

 

 

Saksutredning 
Skolen er nå ferdig med sin omorganisering av stab og ledelse. Målet med endringen er å 

se til at lærerne har det støtteapparatet de trenger for å kunne gjøre en best mulig jobb i 

klasserommene.  

   

 

Vedtaks:  

DS tar saken til orientering 
 

 

 

Neste møte er tirsdag 28.05.19 

 

 

 

Oslo, 05.03.2019 

 

 

 

 

Vegard T Kjesbu 

rektor 

 


