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Referat  
                                                                                                         
 
Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Personalrommet 
Møtetid: 14. mars 2016 kl. 19.00 – 20.30 
Tilstede: Foresattes representanter: Kristin Svanqvist og Sindre Næss  

Ansattes representanter: Berit Harnæs Sivesind og Merete Norgaard 
Politiske representanter: Susanne Klafstad, Birgit Osnes og Barbro Andenæs 
Referent:     Erling Marøy                               

 
Sak 08/2016  Godkjenning av innkalling og referat fra 18.01.16 

Sak 09/2016 Orientering ved rektor 

Sak 10/2016 Årsregnskap og fullstendighetserklæring for Lilleaker skole og aktivitetsskole 
Årsregnskap og fullstendighetserklæring for Lilleaker skole og aktivitetsskole vedtatt 

Sak 11/2016 Oppfølging av budsjett og regnskap 2016  
Rektor gikk igjennom skolens økonomiske rammer. 
Det er nye kriterier for tildeling av midler til skolen fra og med budsjettåret 2016. 
Lilleaker skole har fått omtrent samme tildeling som for 2015 og med justering for lønns 
og prisvekst medfører dette et kutt i rammene. I tillegg hadde skolen et merforbruk på 
kroner 338 000,- i 2015. Skolen får heller ikke fulle klasser på 1. trinn for neste skoleår, 
noe som medfører et kutt i høstjusteringen. Skolen vi ta innsparingen over tid men det 
medfører et kutt på lærerstillinger for skoleåret 2016/17.   

Sak 12/2016 Presentasjon fra diverse undersøkelser på skolen 
Rektor presenterte resultater fra medarbeider- og elev- og trivselsundersøkelsen.  
Det er stor trivsel blant elevene på skolen og lite tilbakemelding om mobbing. 
Skolen arbeider videre med forebygging mot mobbing og planlegger konkretet aktiviteter 
på alle trinn neste skoleår som en del av skolen Olweus arbeid. 

Sak 13/2016 Strategisk plan 2016 for Lilleaker skole 
Rektor presenterte status for arbeidet med strategisk plan og hvordan skolen arbeider 
videre med dette. 

Sak 14/2016 Eventuelt 

• Ventilasjon – dette er fortsatt ikke på plass, og det arbeides med både det tekniske og 
styringen av systemet. Vil være klart i løpet av vårsemesteret. 

• Helsesøster på skolen – skolen har en helsesøster i 60% stilling på skolen. 
Dette kunne gjerne vært større og bydelen arbeider med å se på hvordan dette evt. kan 
løses. 
 

Neste møte mandag 23. mai  
 
Lillaker skole 21. mars 2016 
 
 
_______________________________ ____________________________ 
 Sindre Næss (driftsstyrets leder) Erling Marøy (sekretær) 


