
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Lilleaker skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 13 42 70 Org.nr.: 874589942 

Lilleaker skole Lilleakerveien 49 Telefaks: 22 13 42 71  

 0284 OSLO   
  lilleaker@ude.oslo.kommune.no  

  https://lilleaker.osloskolen.no  
 

Referat 

                                                                                                         

 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 24. september 2018 kl. 17.00 – 18.30 

Tilstede: Magne Blindheim, Ole Hagen, Susanne Klafstad, Helene Gjester (vara), Merete 

Norgaard og Berit Harnæs Sivesind 

Forfall: Karl Oluf Wennerberg og Birgit Osnes 

 

Sak 24/2018  Godkjenning av innkalling og referat fra 14.05.18. 

Referat og innkalling ble godkjent 

 

Sak 25/2018 Orientering ved rektor 

Ansettelser: 

To nye lærere ansatt i år.  

Ina – kontaktlærer 3A. Lang erfaring i Osloskolen 

Helene – faglærer på 4. trinn, nyutdannet. 

Anne og Hanne-Marit tilbake fra permisjon, begge lærere på 1. trinn 

Renate, Thomas og Julie i vikariat.  

 

Sak 26/2018  Oppfølging av budsjett og regnskap 2017 

Tertialrapport per 31.08.18 

Vi har fått én mill. budsjettjustert for høsten pga. lærernormen. 

Dette utgjør nye stillinger på skolen. 

Vi har tidligere fått reduserte rammer i fordelingen i budsjettet og vi vil miste 

midler i høstjusteringen da vi er færre elever i høst enn i vår. 

Samlet sett ser vi ut til å gå mot et merforbruk ca. kr. 110 000,- 

 

Sak 27/2018 Strategisk plan 2018  

Vi er nå i gang med høstens satsning – Inkluderende skolemiljø. 

Skolen blir fulgt opp av læringsmiljøteamet og skal også samarbeide med skoler 

og barnehager i nærmiljøet i dette. Dette vil bli fulgt opp våren 2019. 

Vi starter opp i oktober med matematikkprosjektet i samarbeid med Ped. teamet i 

Utdanningsetaten. Fire samlinger i løpet av skoleåret. Vil også bli videreført våren 

2018 

 

Sak 28/2018 Ny lærernorm 

Skolen har blitt tildelt én mill. i forbindelse med ny lærernorm. 

Beregningen er tatt ut fra innrapporterte tall i GSI tellingen høsten 2017. 

Dvs. det er ikke den reelle situasjonen på den enkelte skole som er utgangspunktet 

i tildelingen.  
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 Skolene disponerer selv sine midler og det vil derfor være forskjellig hvor mange 

lærere som har vært i undervisning på de enkelte trinnene i GSI tellingen høsten 

2017. På spørsmål til UDA på hvordan dette slår ut for vår skole, der vi mener vi 

har brukt mere midler til lærere enn andre? Der svarer økonomiavdelingen: 

 

Det stemmer at vi har tatt utgangspunkt i GSI-tellingene per 01.10.2017. Det 

stemmer at tallene for lærertetthet skyldes disponeringer ved de forskjellige 

skolene. Skoler med likt elevtall og liknende budsjettrammer kan derfor ha ulike 

tall for lærertetthet.  

 Det ble likevel besluttet å legge GSI-tallene til grunn, da det ble vurdert som den 

beste løsningen. Dette er også politisk bestemt. 

 

 Skolene kan regne med å få en tildeling på samme nivå i 2019. I 2020 vil staten 

avvikle det øremerkede statlige tilskuddet avvikles, og innlemmes budsjettmidlene 

i det ordinære rammetilskuddet til kommunene. Dette kan ha få konsekvenser for 

tildelingen til Oslo, og det vil i den sammenheng bli gjort en ny vurdering av 

tildelingen til skolene. 

  

Da vi allerede ville få større handlingsrom etter at det gikk ut tre 7. klasser høsten 

2018 er vi nå innenfor rammene for ny lærernorm på alle trinn. 

 

Sak 29/2018 Ordensregler for Lilleaker skole 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens nye ordensregler  

 

Sak 30/2018 Studietur 

Vedtak: Driftsstyret vedtar at det settes av midler til studietur våren 2019  

 

Sak 31/2018 Eventuelt 

Utbygging i området nedenfor skolen mot Joans Dahls vei. 

Dette vil gå utover skoleveien til elevene. 

Skolen har ikke mottatt nabovarsel og vil etterlyse dette for videre oppfølging. 

Driftsstyret vil følge opp dette videre i samarbeid med skolens FAU. 

 

  

  

Oslo 24.09.18 

 

 

 

Magne Blindheim         Erling Marøy 

Driftsstyreleder         Rektor 


