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Referat 
                                                                                                         
 
Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Personalrommet 
Møtetid: 23. mai 2016 kl. 19.00 – 21.30 
Tilstede: Sindre Næss, Berit Harnæs Sivesind, Merete Norgaard, Susanne Klafstad og 

Birgit Osnes 
Frafall: Kristin Svanqvist og Barbro Andenæs 

 
Sak 15/2016  Godkjenning av innkalling og referat fra 14.03.16 

 
Sak 16/2016 Orientering ved rektor 

Rektor orienterte om skolens situasjon. 
Det er utlyst fire stillinger på skolen fra og med høsten 2016. 
Tre av disse stillingene vil gå til lærere som er i vikariat på skolen i dag. 
Det vil bli ansatt én ny lærer i vikariat på 1. trinn fra høsten. 
 
Skolekjøkkenet og kjøkkenet på AKS har blitt satt opp i Utdanningsetatens HMS 
plan og vi har fått lovnader på at disse vil bli pusset opp i løpet av 2017. 
 

Sak 17/2016 Oppfølging av budsjett og regnskap 2016  
Skolen vil ikke klare å ta inn merforbruket fra 2015 inneværende år. 
Vi får mindre elever på 1. trinn enn vanlig og vi vil fortsatt ha 3 klasser på 6. trinn 
neste år med få elever. Dette gjør at vi må kutte lærerstillinger. 
Gjennom at lærere slutter og går ned i stillingsprosent vil vi kutte ca. 1,5 årsverk 
f.o.m. august 2016. Skolen har en langsiktig plan der vi ser for oss 2018 som et år 
da vi skal økonomien på plass. 

 
Sak 18/2016 Skolegrenser 

Det har kommet flere forespørsler ang. skolegrensene til Lilleaker skole. 
Spesielt har mange reagert på hvordan Ørakerveien er delt. 
Driftsstyret ved Lilleaker skole mener det er uheldig at veier og områder som 
naturlig hører sammen blir delt på to skoler. Det er ønskelig med en helhetlig plan 
for området rundet skolen og de henstiller rektor til å ta kontakt med 
Utdanningsetaten for å få en samlet plan for området. I inneværende skoleår er 
ikke dette et problem men for skoleåret 2017/18 er det så lang for mange barn 
både til Lilleaker og til Bjørnsletta skole. 

 
Sak 19/2016 Fag, timetall og timefordeling for skoleåret 2016/17 

Skolens forslag til fag, timetall og timefordeling for skoleåret 2016/17 vedtatt. 
 
Sak 19/2016 Møteplan neste skoleår. 

Første møte mandag 19.09.16 
Rektor setter opp forslag for møteplan til dette møtet. 
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Sak 20/2016 Eventuelt 

Tilskudd til kultur og idrettsaktiviteter fra bydelsutvalget: 
Lilleaker skoles musikkorps er tildelt kr. 10 000,- 
Lilleaker skoles musikkorps og kor er tildelt kr. 35 000,- til samarbeidsprosjekt. 
Det er også et bydelsvedtak på at de vil se på at samarbeid om akustikken i 
Lilleaker skoles samlingssal, da dette er et av få steder for konsert og 
underholdning i området. 

 
 
  
 
 Oslo 20.05.16 
 
Erling Marøy 
Rektor 


