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Referat 

                                                                                                         

 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 19. mars 2018 kl. 19.00 – 20.30 

Tilstede: Magne Blindheim, Karl Oluf Wennerberg, Birgit Osnes, Ole Hagen, Susanne 

Klafstad, Merete Norgaard og Berit Harnæs Sivesind 

Forfall:  

 

Sak 09/2018  Godkjenning av innkalling og referat fra 15.01.18 

Referat og innkalling ble godkjent 

 

Sak 10/2018 Orientering ved rektor 

Ansettelser: 

Skolen har ansatt ny inspektør ved skolen, der deler av stillingen er å gå inn i 

sosiallærerfunksjonen etter Anne Ekren som går ut i pensjon fra sommeren av. 

Helle Ulvang starter i 50% fra og med 1. juni for å sikre en overgangsperiode og i 

100% fra 1. august. Hun kommer fra Skøyen skole der hun nå er 50% 

kontaktlærer og 50% i et vikariat som assisterende rektor. 

Oppussing: 

Gjennom støtte fra FAU har vi fått kjøpt inn nye gardiner til alle nyoppussede 

klasserom og skolekjøkkenet ved skolen. Tusen takk til FAU. 

Undervisningsbygg har satt av midler til å starte oppussing av korridorer i A-

bygget til sommeren. Det er ikke avklart hvor mye som blir gjort da dette er 

avhengig av prisvurdering fra entreprenør. 

Halvårsvurdering: 

UDE har i samarbeid med sentralt MBU vedtatt at det blir endrede rutiner for 

halvtårsvurderinger for elevene. Det vil ikke lenger bli krav om skriftlig vurdering 

i basisfagene, men det blir opp til den enkelte rektor om hvordan dette skal 

organiseres. Vi avventer veiledere fra UDE før vi arbeider videre med dette på 

skolen. 

 

Sak 11/2018  Informasjon om driften på Lilleaker Aktivitetsskole 

  AKS leder orienterte kort om driften på skolen. 

 

Sak 12/2018 Årsregnskap og fullstendighetserklæring for Lilleaker skole og 

aktivitetsskole 

Vedtak:   

Årsregnskap og fullstendighetserklæring for Lilleaker skole og aktivitetsskole ble 

vedtatt  

 

Sak 13/2018 Budsjett 2018 for Lilleaker skole 

  Vedtak:  

  Budsjett for Lilleaker skole 2018 ble vedtatt.  
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Sak 14/2018 Strategisk plan 2017 for Lilleaker skole  

Vedtak:  

Strategisk plan for Lilleaker skole 2018 ble vedtatt. 

 

Sak 15/2018 Høring om Skolebehovsplanen 

Driftsstyreleder og rektor avtaler et møte med Mustad eiendom for å høre om 

deres videre planer. Etter dette møtet lager de et forslag til høringsuttalelse som 

tas opp på neste driftsstyremøte, mandag 14.05.18 

 

Sak 16/2018 Høring om nye ordensregler i Osloskolen 

Ingen kommentarer fra driftsstyret 

 

Sak 17/2018 Eventuelt 
 

 

 

  

  

Oslo 19.03.18 

 

 

 

Magne Blindheim         Erling Marøy 

Driftsstyreleder         Rektor 


