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                            Møtebok Driftsstyret 06.03.2018 

Til stede:   Heidi Grette   - foreldrerepresentant, leder 

Stefan Lauridsen   - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Hanne Styve   - elevrepresentant  

Arman Lange   - elevrepresentant 

Sondre Valen-Sendstad   - lærerrepresentant 

Anders Aasen   - lærerrepresentant 

Fraværende: Ernst Rognstad   - foreldrerepresentant, nestleder 

 Hans Aanesen   - politisk oppnevnt, Fr.p  

 

Sak 07/18 Innkallingen ble godkjent 

Sak 08/18        Møtebok fra møtet 16.01.2018 ble godkjent. 

 

Sak 06/18 Budsjett 2018  

Endelig budsjett for Osloskolen er vedtatt politisk. Ny modell for tildeling har ført til at Morellbakken 

har fått 218.000 kr. mindre enn først tildelt. Skolen har fått beskjed om at det kan føres som et 

inntektskrav pga innføring av den politisk vedtatte lærernormen fra høsten 2018. Det lå ellers ingen 

endringer i disponeringen av midlene som ble vedtatt 16.01.18. 

Vedtak: Revidert budsjettforslag ble vedtatt.  

 

Sak 09/18        Resultatoppfølging: Elevundersøkelsen 

Hanne og Arman orienterte om elevrådets arbeid med elevundersøkelsen. De har gjennomført et 

elevrådsseminar i februar hvor de gikk gjennom resultatene fra Elevundersøkelsen 2017, med særlig 

fokus på trivsel, mobbing og vurdering for læring. Undersøkelsen viser høy grad av trivsel og lave 

mobbetall. De er allikevel bekymret for at det kommer fram en betydelig økning i digital 

mobbing/krenkelser. Dette ønsker de å sette inn tiltak mot. Vurdering for læring ligger omtrent på 

Oslosnittet – altså litt lavt. Dette forklares med at elevene ikke alltid er klar over når de blir vurdert og at 

muntlige tilbakemeldinger også er vurdering for læring. Det oppfordres til at lærerne må snakke mer 

med elevene om vurdering.   

 

Sak 10/18            Fullstendighetserklæring 

               Rektor la fram fullstendighetserklæring for 2017.  

Vedtak: Rektors fullstendigerklæring ble tatt til orientering 

 

Sak 11/18            Regnskap 2017 

Rektor la fram regnskapsrapport for 2017 og redegjorde for avvik: mindreforbruk 2.376.000.  

Vedtak: Regnskapsrapporten for 2017 ble tatt til orientering 

 

Sak 12/18 Mindreforbruk 2017 

Rektor la fram forslag til disponering av mindreforbruket: Det settes av midler til personalseminar, til 

ny fotballbinge og om tillatelse gis, til omdisponering av arealene kontorfløy og studiesenteret. I tillegg 

settes det av midler til oppgradering av elev-PCer, læremidler og bøker til studiesenteret. 

Vedtak: Rektors forslag til disponering av mindreforbruket ble vedtatt.  

 

Sak 13/18 Personalseminar 

Rektor la fram søknad om godkjenning av planer og budsjett til personalseminar.  

Vedtak: Driftsstyret ga sin tilslutning til at det arrangeres et personalseminar etter fremlagt 

budsjett og planer for innhold og organisering.  
 

Sak 14/18 Høring om nytt ordensreglement  

Driftsstyret gikk gjennom høringsutkastet, og tok endringsforslagene til orientering. Det var enighet om 

at det ikke var behov for å skrive en egen høringsuttalelse.  

 

Heidi Grette/ Ernst Rognstad   Siv Lande     

Leder       Sekretær/ rektor               Neste møte: 07.06.2018 


