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Referat 

                                                                                                         

 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 15.januar 2018 kl. 19.00 – 20.30 

Tilstede: Magne Blindheim, Karl Oluf Wennerberg, Birgit Osnes, Susanne Klafstad og 

Berit Harnæs Sivesind 

Forfall: Merete Norgaard og Ole Hagen 

 

Sak 01/2018  Godkjenning av innkalling og referat fra 04.12.17. 

Referat og innkalling ble godkjent 

 

Sak 02/2018 Konstituering av driftsstyret 

Valg av leder og nestleder: 

Magne Blindheim ble enstemmig valgt til leder og Karl Oluf Wennerberg til 

nestleder av driftsstyret 2018 

 

Sak 03/2018 Orientering ved rektor 

Rektor orienterte kort om driften på skolen. 

Skolekjøkkenet ferdig åpnet før jul og tatt i bruk for elevene etter nyttår. 

Én lærere har fødselspermisjon, der har vi satt inn vikar til en annen lærer er 

tilbake fra permisjon etter vinterferien. 

To lærere tilbake i full stilling etter å hatt 32,5% studiepermisjon i høstsemesteret. 

 

Sak 04/2018 Resultatoppfølging 2017 

Skolens merforbruk ble betydelig mindre enn tidligere beregnet. 

Dette skyldes i hovedsak at vi har fått større refusjon for gratisutleie enn 

budsjettert. Merforbruket på skolen endte på kroner 128 000,- ca. 200 000 enn 

beregnet. 

Aktivitetsskolen får et mindreforbruk på kroner 79 000,-.  

Midlene ligger inne i innkjøp som allerede er foretatt og vil bli belastet tidlig i 

2018. 

 

 

Sak 05/2018 Budsjett 2018 for Lilleaker aktivitetsskole 

Vedtak: 

Budsjettet for Aktivitetsskolen ble vedtatt 

 

Sak 06/2018 Budsjett 2018 for Lilleaker skole 

Orientering om forslag til budsjett for Lilleaker skole. 

På grunn av en feil i bystyret ble ikke rammene for grunnskolen vedtatt før jul. 

Skolen har derfor utarbeidet et budsjett på grunnlag av foreløpige rammer. 

Rektor orienterte om disse – som viser at endrede rammer gjør at skolen får 

mindre å rutte med enn tidligere, men vi er ikke av de skolene som blir verst 

rammet pga. av endringene.   
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Sak 07/2018 Strategisk plan 2017 for Lilleaker skole 
Rektor orienterte om Strategisk plan for 2018. 

Da disse henger sammen med budsjettet vil ikke disse bli vedtatt før budsjettet 

vedtas på neste driftsstyremøte. 

Vi har tre hovedområder som vi vil jobbe videre med: 

 Arbeide videre med rød tråd gjennom basisfagene igjennom skoleløpet 

 Inkluderende skolemiljø 
Skolen er plukket ut til å delta på UDIRs sentrale satsning på inkluderende 
skolemiljø. Der er vi inne i startfasen og vil komme nærmere tilbake til dette til 
høsten 

 Tenke mer – regne bedre 
Som et ledd i skolens satsning på regning har vi kommet med i UDE sentrale 
prosjekt Tenke mer  - regne bedre. 
Her vil hele skolen delta fra høsten av med samlinger og oppfølging fra 
utdanningsetaten. 
 

 

Sak 08/2018 Eventuelt 

Driftsstyret ønsker å få høre mer om driften på Aktivitetsskolen. 

Vi inviterer derfor AKS-leder Nanna Lone på neste driftsstyremøte slik at hun kan 

presentere AKS og det blir anledning til å stille spørsmål. 

 

 

 

  

  

Oslo 15.01.18 

 

 

 

Magne Blindheim         Erling Marøy 

Driftsstyreleder         Rektor 


