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Møtebok -  16.01.17 

 

 

Tilstede: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

Frode Beyer, foreldrerepresentant 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

Mette Rasmussen, rektor 

Vendel Kristensen, FAU  

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

 

Forfall: Siri Bøgh, fast politisk representant 

Eli Voksø, fast politisk representant 

 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 16.januar 2017 kl.17.30-19.30  

Referent: Anne Skovly 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 
 

 

01-2017 Godkjenning dagsorden og møtebok                                                           

Nytt styre ble konstituert: 

Leder: Steinar Årdal, foreldrerepresentant 

         Nyvalgt foreldrerepresentant: Frode Beyer 

 

02-2017 Rektors status 

  Kjelsås skole er 100 år denne uken. 

  Stort engasjement både blant elever, lærer og foresatte. 

  Åpen dag torsdag 19. januar fra klokken 17-19. 

     

03-2017 Informasjon fra FAU 

  Takket være innsats fra FAU er det kommet en ny lyktestolpe ved Myrerdraget. 

FAU ønsker å ha "Lusekampanje". Dette vil skje i samarbeid med helsesøster. I den 

forbindelse er det ønsket å kjøpe lusekammer til alle elevene på 1.-3. klasse. 

Spisetider på 5.-7. trinn. Skolen har tidligere svart på dette. Foresatte som opplever dette 

som et problem, bes ta kontakt med lærer. 

 

04-2017 Godkjenning av strategisk plan 2017 – 2019 

  En dynamisk plan som regelmessig bør evalueres. 

   

  DS godkjenner Strategisk plan for 2017-2019. 
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05-2017 Budsjett skole – 2017 

  Kjelsås skole har for kalenderåret fått en tildeling på kr. 81 896 000,- fordelt på: 

Funksjon 202 (drift) Kr. 49 132 000,-   

Funksjon 222 (bygningsrelaterte utgifter) Kr. 32 764 000,- 

 

Aktiviteten for 2016 videreføres for pedagogisk personale. 

Skolen få midler til økt lærertetthet på 1.- 4. trinn våren 2017(februar, mars).  Da 

kan dagens aktivitet videreføres i sin helhet. 

 

Det er lagt inn realistiske summer for sykerefusjoner og fødselspenger. 

Refusjonsbeløp er lagt inn etter det skolen kjenner til av permisjoner pr. 01.01. 

2017.   

Utgifter til korttidsfraværet er lagt inn med erfaringer fra tidligere skoleår. Denne 

utgiftsposten er satt opp nor fra forrige skoleår da vi hadde et stort forbruk av 

vikarer i kortidsvikariater (permisjoner, syke barn etc) 

 

Utgifter i forbindelse med IKT utgjør en stor prosent av driftsutgiftene. Dette er 

forklart i rammebrev og er periodisert ut fra Etatens føringer. 

 

Skolen har et mindreforbruk fra 2016. Dette vil bli overført på driftsutgifter i mars 

måned. 

 

DS godkjenner skolens forslag til budsjett for 2017. 
 

 

06-2017 Budsjett Aktivitetsskole – 2017 

 

  AKS Kjelsås har fått en tildeling på kr. 2 610 000,- 

 

  De kommunale midlene fordeles på: 

  Barn med spesielle behov 

  Kompensasjon for differensiert oppholdsbetaling 

 

  Øvrige utgifter dekkes av foresattes oppholdsbetaling. 

 

  DS godkjenner AKS sitt forslag til budsjett for 2017. 

 

07-2017 Eventuelt  

 

  Vårens møter: 

  Mandag 27. februar fra kl. 117.30-19.30 

  Mandag 22. mai fra kl. 17.30-19.30 

 

  

 

Steinar Årdal                                                                                Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder                                                                             Rektot      


