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Møtebok 

 

 
Til stede: Geir Moreite, Harald Irgens Jensen, Mariann Petersen, Dag Roar Fordal, Elin Daler, Tone Rekdal, Gunnar 
Rolland, Tone Elisabeth Kleiven og Jørgen Wahlberg 
Ikke møtt: Marthe Norwie 
Møtegruppe: Driftsstyret  
Møtested: Møterom 3  
Møtetid: Mandag 16.1.2017, kl. 18.00-20.00  
Referent: Dag Roar Fordal 
Telefon: 23 38 40 00 
Neste møte: 27.2.17 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 
 1/17 Innkalling og saksliste godkjent 

 

 2/17  Godkjenning av møtebok fra 28.11.2016 

 Møtebok undertegnet. 

 

 3/17 Valg og konstituering av driftsstyret Nordstrand skole 2017 

 Geir Moreite valgt til leder av driftsstyret. 

   

 4/17 Budsjett Aktivitetsskolen  

 

Månedsrapport 2016 – rapport pr 12.1.2017.  

Avvik på + 20 453 (+ 1,13 %) 

Mindreforbruket tas med over til 2017.  

Stort negativt avvik på lønn, men det blir veid opp av innkomne refusjoner på sykelønn. 

 

Vedtak: 

Månedsrapporten tas til etterretning  

 
Forslag til budsjett 2017  

Budsjettet er lagt med utgangspunkt i 44 nye elever på 1. trinn fra høst 2017. De øvrige trinnene er 

beregnet ut fra et gjennomsnitt fra 2016. Maks 25% halvdagsplasser. Det vil bli reduksjon i antall 

ansatte høsten 2017 grunnet forventet elevnedgang. 

 

Vedtak: 

Budsjettforslag vedtas. 
  

5/17 Budsjett skolen 

Månedsrapport 2016 – rapport pr 12.1.2017 

 Avvik på – 262 546 (-0,52 %) 
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Merforbruket ender mer positivt enn forventet. Siste årsak til dette er ekstra kompensasjon for 

gratis utlån av arealer for 2016, innkommet 4.1.17. Det siteres fra orientering mottatt fra Avdeling 

for skoleanlegg, UDE:  

"Skolene kompenseres årlig for gratis utlån av egne arealer.  Årlig kompensasjonsramme ble i 2016 

besluttet økt vesentlig. I tillegg til kompensasjon for utlån for høsten har skolen også fått etterbetalt 

økt kompensasjon for utlån i vårhalvåret. Skolene vil derfor oppleve en langt høyere kompensasjon 

enn tidligere år".  

 

 Vedtak: Månedsrapporten tas til etterretning  

 

Forslag til budsjett 2017.  

Budsjettet for skolen er meget stramt. I og med at det vil bli kun to  

             klasser på 1. trinn kommende høst vil det bli ett lærerårsverk mindre fra høst 2017.  

 

Lokal påvirkning: 

Elevnedgang. 45 elever pr dd på høstens 1. trinn hvorav 75 avgangselever på 7.trinn. Det vil 

medføre en elevtallreduksjon på 30 elever. For høsthalvåret utgjør det ca 550 000.  

 

Vedtak: 

Budsjettforslag vedtas med følgende merknad: DS aksepterer et merforbruk innenfor rammene for 

2016. 

 

 6/17 Presentasjon av forslag til Strategisk plan og tiltaks- og aktivitetsplan 2017.  

 Satsingsområde matematikk videreføres og videreutvikles, det samme gjelder Vurdering for  

 Læring (VFL).  
Vi har søkt om deltagelse i skoletilpassede innsatser for kommende skoleår og  

 kommet med på "tenke mer – regne bedre" skoleåret 2017-2018 hvor målet er å styrke alle skolens 

  læreres faglige og didaktiske undervisningskompetanse i matematikk og utvikle en felles forståelse  

for god undervisningspraksis. I tillegg har vi kommet med på "Regn med meg" hvor målet er å 

etterutdanne lærere som kan gi tilpasset oppfølging til elever som strever med regning på 1.-3.trinn. 

Skolens fagkunnskap og kompetanse for å styrke kvaliteten på oppfølgingen av elevene skal 

styrkes.  

 

Nytt av året er "Tidlig innsats" som er inne på strategisk plan. Dette er ett samarbeidsprosjekt  

mellom skolene, ressursteam og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som på sikt skal bygge bro 

mellom elevens vanske og tilrettelegging i læringssituasjonen.  

   

 Vedtak: 

 Strategisk plan og tiltaks- og aktivitetsplan 2017 vedtas.  

 

 

 7/17 Orientering fra FAU 

 Ingen saker. 

 

 8/17 Eventuelt 

Områdedirektør har orientert leder av driftsstyret om utlysning av rektorstillingen på skolen. 


