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Referat 

                                                                                                         

 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 14. mai 2018 kl. 18.00 – 19.30 

Tilstede: Magne Blindheim, Birgit Osnes, Ole Hagen, Susanne Klafstad, Merete Norgaard 

og Berit Harnæs Sivesind 

Forfall: Karl Oluf Wennerberg 

 

Sak 18/2018  Godkjenning av innkalling og referat fra 19.03.18. 

Referat og innkalling ble godkjent 

 

Sak 19/2018 Orientering ved rektor 

Ansettelser: 

I stortingsvedtaket om fast lærernorm på skolene har Lilleaker skole blitt tildelt ca 

tre ekstra årsverk i tillegg høsten 2018. Vi har utlyst fire stillinger, to faste og to 

vikariater. Ett vikariat for hele året og ett vikariat for høsten 2018. I våre 

beregninger vil dette dekke kravene i lærernormen, og vi må ta høyde for at vi får 

et kutt i høstjusteringen da det blir færre elever på skolen høsten 2018. 

Oppussing: 

Undervisningsbygg vil i løpet av sommeren grave opp skolegården over gymsalen 

og legge nytt dekke på taket ov ny drenering rundt skolen. Dette for å hindre flere 

tilfeller av lekasjer inn i gymsalen ved kraftig regnvær. Skolegården skal være 

klar til skolestart. 

Det er også satt av midler til full oppussing av korridoren i første etasje på skolen. 

Videreutdanning:  

Tre lærere har fått plass på videreutdanning i engelsk 2018-19.  

Denne videreutdanningen dekkes av staten og de vil få permisjon i 37,5% stilling 

for å gjennomføre denne. Dette dekkes av lærer som kommer tilbake fra 

permisjon fra skolen. 

 

Sak 20/2018  Oppfølging av budsjett og regnskap 2017 

Rektor la fram kvartalsrapport per 1. april. 

Det er noe usikkerhet rund ekstratildeling som er forventet til skolen for 

høsthalvåret. Skolen legger til grunn budsjettjusteringer vi vet kommer og hva vi 

kan forvente å få for høsthalvåret. Totalt utgjør dette ekstra midler på ca. 2,27 

mill., og det ser ut til at vi nærmer oss balanse i regnskapet. Dette til tross for et 

merforbruk på kr. 128 000 i 2017 og et kutt i budsjettet etter ny tildelingsnorm.  

Dette dekkes inn i form av ekstra overføring på ca én mill. (lærernormen) og 

bedre finansiering for elever med ekstra behov (tre diagnoser).   
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Sak 21/2018 Foreldreundersøkelsen 2018  

Rektor gikk igjennom resultatene for foreldreundersøkelsen 2018. 

Resultatene på skolen er fortsatt tilfredsstillende og vi scorer jevnt over litt bedre 

enn snittet i Oslo. Sammenlignet med resultatene fra 2017 er det så å si ingen 

forskjeller.   

 

Sak 22/2018 Høringsuttalelse skolebehovsplanen 

Driftsstyreleder gikk igjennom forslag til høringsuttalelse fra skolen. 

Vedtak: Driftsstyret slutter seg til uttalelsen og denne sendes inn til 

Utdanningsetaten. 

 

Sak 23/2018 Eventuelt  

 

  

  

Oslo 28.05.18 

 

 

 

Magne Blindheim         Erling Marøy 

Driftsstyreleder         Rektor 


