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                   Møtebok Driftsstyret 01.03.2016 

Til stede:  Heidi Grette   - foreldrerepresentant, leder 

Eirik Næss   - foreldrerepresentant 

Stefan Lauridsen   - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Hans Aanesen     - politisk oppnevnt, Fr.p 

Sigurd Enge   - ansatterepresentant  

Arin Veland    - elevrepresentant  

Nadia Tahir   - elevrepresentant 

Siv Lande    - rektor  

Marit Jensen   - assisterende rektor 

 

 Sak 07/16 Innkallingen ble godkjent 

 

Sak 08/16 Møtebok fra møtet 19.01.16 ble godkjent 
 

Sak 09/16 Godt nytt fra elevene 

 Vellykket nyttårsball for 10. trinn avholdt 11.02.16 

 9. trinn planlegger fest 03.03.16 

 10. trinn skal ha prøvemuntlig før påske 
 

Sak 10/16 Regnskapsavslutning for 2015 

Rektor la fram og gikk gjennom regnskapsrapporten for 2015. Mindreforbruket på 

ca 3. mill. skyldes delvis at skolen hadde et mindreforbruk fra 2014 på ca 2,5 mill. 

som ikke ble brukt til elev-PCer som avtalt. Dette betyr at det reelle 

mindreforbruket for 2015 ble på ca 0,5 mill. kr. Skolen valgte å utsette 

anskaffelsen pga at det foregår forhandlinger om ny rammeavtale innkjøp av 

PCer. Det kan også være at aktivitetsnivået er noe lavt. Driftsstyret hadde ingen 

merknader til regnskapet for 2015 og tok det til orientering.  
 

Sak 11/16 Fullstendighetserklæring 2015 

Rektor la fram fullstendighetserklæringen for 2015. Driftsstyret tok den til 

orientering uten merknader.  
 

Sak 12/16  Disponering av mindreforbruket for 2015 

Rektor la fram forslag til disponering av mindreforbruket for 2015 som innebærer 

anskaffelse av PCer til alle elevene, læremidler, inventar og utstyr og 

oppgradering av studiesenteret. I tillegg settes det av noe mer til dekning av 

uforutsette lønnsmidler.  
 

Eventuelt 

 Måltallene i strategisk plan kvalitetssikres av laglederne. DS orienteres hvis det blir 

endringer.  

 Det er viktig å arbeide forebyggende med psykisk helse. Skolen har jevnlige møter 

med helsesøster og miljøarbeider i bydel Nordre Aker. Politikerrepresentantene bes 

om å arbeide for økte ressurser til skolehelsetjenesten.  
                                                                                                                         

Heidi Grette      Siv Lande 
Driftsstyreleder      Sekretær/ rektor 
  Neste møte: Tirsdag 07.06.2016 kl. 18.00 


