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Møtebok 26.02.2018 

 

 

Tilstede: Steinar Årdal, driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

Tore Grøv, vara forfast politisk representant  

Kittil Paalgard, ansattes representant 

Frode Beyer, foreldrerepresentant 

André Almstrøm, leder for Aktivitetsskolen 

Mette Rasmussen, rektor 

Anne Skovly, assisterende rektor, Kjelsås skole 

 

Forfall: Lourdes Saint-Pasteur, fast politisk representant 

Anne Berthe Sønning, ansattes representant 

Siri Bøgh, fast politisk representant 

Eli Voksø, fast politisk representant 

Monica Tjelmeland, leder FAU 

 

 

Møtegruppe: Driftsstyret Kjelsås skole 

Møtested: Kjelsås skole, møterommet i administrasjon 

Møtetid: Mandag 27.februar 2018 kl.17.30-19.30  

Saksbeh: Mette Rasmussen 

Telefon: 23392100 

 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED KJELSÅS SKOLE 
 

 

10- 2018 Godkjenning dagsorden og møtebok 

                          Dagsorden og møtebok godkjent.                                

                                  

11-2018 Rektors status 

  Uke 9: Venneuke på skolen - arbeid på trinn og med fadderklasser. 

 

                          Fra uke 10: Foreldremøter. 

                          1. trinn: Læringsbrett. 2., 5, og 6. trinn: Undervisning, læring, sosial kompetanse 

                          3. og 4. trinn: Nettvett, et foreldremøte med elever og foresatte. 

 
                        16 søkere på avdelingslederstillingen. 3 skal til 2. gangs intervju. 

                                         
       

12-2018 Informasjon fra FAU 

                          Utgår. 

 

 

13-2018 Regnskap skole  

- Årsregnskap skole 2017, rapport 

Skolen hadde et mindreforbruk i 2017 på kr. 1 247 000,-  

 

DS godkjenner skolens forslag til bruk av mindreforbruk fra 2017 
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- Godkjenning av revidert budsjett og Strategisk plan 

Skolen fikk redusert budsjett 2018 med ytterlig kr. 329 000,- 

Skolens foreslår at dette blir tatt av opplæringstiltak for ansatte (kr. 100 000,-),  

undervisningsmateriell (kr. 60 000,-) og av midler avsatt til vikar for kortidsfravær  

(kr. 169 000,-). 

Hva er grunnlag for ytterlig reduksjon? 

Sosiodemografiske variabler: Foresattes utdanningsnivå, foresattes inntektsnivå og omfang  

av barnevernssaker.   

 

Skolens ledelse var i dag på informasjonsmøte i UDE hvor "forklaring" på  

tildelingsmodellen ble lagt frem, samt hvordan skolene skulle forholde seg til (stadig) 

økende merforbruk denne våren. 

 

DS mener informasjon rundt ny tildeling har vært mangelfull. I tillegg savnes det ytterlig 

informasjon og forklaring på konsekvenser for Kjelsås skole vedrørende ny 

ressursfordelingsnøkkel. DS oppgave er å ha kontroll på skolens forbruk. Det oppleves 

ikke riktig at DS skal "godta" at skolen får et økende merforbruk (røde tall) dette året. 

DS vil få informasjon fra økonomiavdelingen ettersendt når den foreligger (ble lovet på 

dagens morgenmøte). Konsekvenser for skolens merforbruk tas opp som sak på neste DS 

møte (mai). 

 

 

DS godkjenner skolens forslag til revidert budsjett 2018 på funksjon 202. 

 

 

- Fullstendighetserklæring 

Gjennomgang av fullstendighetserklæringen. Noen kulepunkter ble kommentert. 

 

DS tar Fullstendighetserklæring 2017 til etterretning. 

 

14-2018  Regnskap Aktivitetsskole 
- Årsregnskap Aktivitetsskole 2017, rapport 

DS godkjenner AKS sitt forslag til bruk av mindreforbruk fra 2017 

 

  - Fullstendighetserklæring AKS. 

  DS tar Fullstendighetserklæring 2017 til etterretning. 

 

 

15-2018 Eventuelt  

 

 

 

 

 

Steinar Årdal       Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder Kjelsås skole                        Rektor        

          

   

 


