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Møtereferat 
 
   
Til: 

Tedd Urnes                                  Ekstern kommunal representant,leder 
 Mari-Anne Fröseth                      Representant for foresatte 

Vegard Rooth                              Ekstern kommunal representant 
Nils-Martin Espegren                  Ekstern kommunal representant(vara) 
Gunnhild Vehusheia                    Repr. for de foresatte 
Karen Beate Wasa-Schrader       Repr. for de ansatte 
Nina Eskelund                             Representant for de ansatte 
Emma Romskoug                        Representant for elevene 
Finn Lippestad                             Representant for elevene 
Gjermund Jørgensen                    Rektor/sekretær 
 

Fravær 
 

Torunn Aanesland                      Ekstern kommunal representant,meldt forfall 

Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Personalrommet Nordseter skole 
Møtetid: Onsdag 13.januar 2016, klokken 17.00 
  
Telefon: 22782980 

 
 
Neste møte:    Onsdag 9.mars 2016 kl.17.00 
 
 
 
 
Referat fra møte i Driftsstyret onsdag13.januar 2016, kl.17.00. 
 
Saksliste: 
 
12-2015/16:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling. 
        Protokoll og møteinnkalling ble godkjent.  
         
                           
13-2015/16:          Budsjett 2016 
        Rektor informerte: 

Ny fordelingsnøkkel i osloskolen. Elevtallsprisen er redusert kraftig på   
ungdomstrinnet, noe mindre på barnetrinnet. Grunntildelingen er økt i begge  
skoleslag. Derfor faller ikke Nordseter så uheldig ut som den kunne ha gjort  
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dersom den fortsatt hadde vært ren ungdomsskole. Taper et halvt år før vi blir 
1-10skole. 
Budsjettet er gjort enkelt pga mye usikkerhet. Det er bla usikkerhet rundt hva 
som skjer med bygget, hvilke lærerkrefter vi trenger, innkjøp av inventar og 
utstyr, elevtall. 
Vedtak: 
Driftsstyret er informert om usikkerheten, og vedtar budsjettet under 
forutsetning av at det blir informert om revideringene som kommer i løpet 
av året. 

         
 
14-2015/16:          Strategisk plan 2016-2018 
        Rektor orienterte ut fra planen med ny mál som var sendt i forkant.  
        Skolen er spent på hvordan øverste ledelse i etaten vil motta planen. I stedet for 
         å fokusere på alle strategiske mål, har skolen valgt ett fokusområde: 

Vårt profesjonelle fellesskap. Dette går inn under strategisk mål: "Osloskolen   
har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs faglige 

        progresjon." 
        Rektor presiserte at det er viktig å få helhet og sammenheng i skolens arbeid.  
        Dette fokusområdet mener skolen vil gi effekt på alle de andre områdene i  
        strategisk plan. 
        Vedtak: 
        Strategisk plan 2016-2018 for Nordseter skole ble vedtatt. 
 
 
03-2015/16:        Status rehabilitering 
      Rektor orienterte: 
      Saken har gått fra utskifting av ventilasjon/varme, til full rehabilitering, til  
      livssyklusanalyse der utfasing (nytt bygg) blir vurdert. Det er altså per nå ikke 
      tatt noen beslutning. 
      Skolen ønsker rehabilitering fordi da vil bla skolens rom bli bevart, for eksempel  
      naturfagsrom, gymsal, aula, personalrom. 
      Vedtak: 
      Driftsstyret avventer avgjørelse i saken, men ønsker å vite dato for  
      beslutning. (Rektor formulerer brev) 
 
 
15-2015/16:        Orienteringssaker: 
 Elevrådet: Har møte først til uken 
 
 FAU: Ikke hatt møte. Trafikksituasjonen er en pågående sak, barneskolene  
 gjør stor innsats for elevene sine. 
 
 
Eventuelt.  Integrering av barneskolen. 
 Rektor orienterte om at det er tilsatt assisterende rektor på barneskolen fra 
 1.februar. Hun skal starte arbeidet med ansettelser og innkjøp bla. 
 Det skal utarbeides egen pedagogisk profil. 
 Leder av FAU, Mari-Anne Frøseth, foreslår at barneskolen etter hvert overtar 

FAUs ledelse og at ungdomsskolen har en styrerepresentant. 
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 Ny IKT-plattform. 
 Rektor orienterte om den nye ikt-plattformen, at det var brukt mye tid på å sette 

seg inn i bruken, og at skolen ønsker å skape en felles utforming.  
 
  
Tedd Urnes       Ellen Helgerud 
 
Driftsstyreleder       Referent    

     
        
 
 
 
 
.                                
 
Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 
  
            Arve Edvardsen 
 Knut Erik Aune 
            Signe Skaret HVO 
             
 
  
 
 
 
 
 
 


