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Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 12.10.2022 
 
Til stede:  

 Hanne Sannes Moe, representant for foresatte, leder DS 
Sigrun Aasland, representant for foresatte 
Joakim Lie, ekstern kommunal representant 
Anita Nymark, ekstern kommunal representant 
Marianne Heir, ekstern kommunal representant 
Elin Rasch Sneve, representant for ansatte, med via Teams 
Martin Larsen, representant for ansatte   
Mathias Berg-Lennertzen, representant for elevene  
Lina Marie Askevol, representant for elevene  
Martine Aurora Andersen, AKS-leder  
Ingvild Sullivan, tidl. økonomiansvarlig  
Tine Frøytvedt, fungerende rektor 
Merete Samuelsen, ass.rektor/referent  

 
Ikke til stede:  
 
17-2022:      Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 
Protokoll og innkalling ble godkjent. 
                          
18-2022:      Status økonomi 
Skolen 
Ingvild gikk gjennom tertialrapporten for skolen.  
 
Budsjett og regnskap viser at mindreforbruket fra tidligere år, som var forespeilet fordelt 
over flere år, blir brukt allerede inneværende budsjettår. Hovedforklaringen er at 
lønnsutgiftene har vært høyere enn budsjettert og elevtallet lavere enn først antatt. 
Skolen har ikke ønsket å melde lærere overtallig, men basere seg på naturlig avgang. Vi 
vet også at elevtallet igjen vil stige, og ønsker å beholde lærere i påvente av det. Den 
naturlige avgangen av lærere har vist seg å bli lavere enn ventet, dvs. at færre slutter som 
følge av pensjon, flytting og annen naturlig avgang enn hva som var lagt til grunn i 
forutsetningen.   
 
Regnskapet viser også at det er brukt mindre varer på varer og tjenester enn budsjettert, 
og penger er flyttet fra posten "innkjøp av varer og tjenester" og over til posten "lønn", 
uten at dette går utover planlagte innkjøp. Pengene som er flyttet er i stor grad penger vi 
har fått etter opprinnelig budsjett på grunn av budsjettjusteringer.  
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Administrasjonen ønsker ikke å gjøre større endringer midt i skoleåret, men avvente til 
neste skoleår med å eventuelt igangsette avhjelpende tiltak. Dette vil innebære et 
kalkulert merforbruk første halvdel av 2023.  
 
Administrasjonen har diskutert situasjonen med Grunnskoledirektøren og fått støtte for 
denne vurderingen og prioriteringen. 
 
Driftsstyret opplever å ha fått en god gjennomgang og diskusjon av prinsipper som kan 
legges til grunn for veivalg videre. Før 20. januar skal DS vedta budsjett for neste år. 
Dersom det blir drastiske endringer i økonomien, må DS vurdere å ta et nytt møte om 
økonomi.   
 
AKS 
Martine går gjennom tertialrapporten for AKS.  
 
Lavere tall på brukerbetalinger på grunn av gratis kjernetid på flere trinn, samt mindre 
refusjon for sykelønn har ført til noe mindre mindreforbruk enn først antatt. Avventer 
høstjusteringen før man ser de endelig tallene.                       
     
19-2022: Elevrådsseminar 
Elevrådseminar var planlagt før høstferien, men utsatt til fredag 14.okt. Det skal da 
velges styre, klasserepresentanter har med saker fra sine klasser, det vektlegges at 
representantene på tvers av klassene blir kjent, samt at det skal jobbes med planlegging 
av mangfoldsdagen.  
 
Eventuelt           
Oslohjelpen – Anita Nymark har vært og snakket med Oslohjelpen og hørt litt om tilbudet. 
De utarbeider nye rammer, men hun fikk beskjed om at elevene kan henvende seg dit 
direkte, der kan man få noen å snakke med om hva man vil, så blir saker vurdert 
fortløpende for videre oppfølging.  
Skolen har fått vite hvem som er kontaktpersoner og skal ha møter med disse for å snakke 
om samarbeid.  
 
Vikarbruk på skolen – gjennom en prosess med fagforeningene på skolen har skolen 
endret godtgjøring for vikartimer. Når skolen bruker lærere som vikarer blir dette dyrere 
enn å bruke ufaglærte vikarer og det er derfor en vurdering i hvor stor grad skolen kan og 
vil prioriterer å bruke lærere og når vi bruker ufaglærte.  
DS har et mandat om å holde seg innenfor budsjett, samtidig som man har stor interesse 
av at elevene har lærere som er fagutdannet og kjenner elevene. Det er vanskelig for DS å 
si noe om prinsippene for disse vurderingene, og overlater dette til skolen.  
 
Neste møte i DS: 16.november  
 
Hanne Sannes-Moe 
Leder  
                 
 
Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 
              Aud Lilly Næss, 1. vara for ekstern kommunal representant 
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              Thea Schjerven, 3. vara for ekstern kommunal representant 
              Vara for elevreprsentantene, ikke valgt 
              Vara for elevreprsentantene, ikke valgt 
              Silje Bentzen, representant for ansatte  
          
              Andre 
              Jan Nessjøen, VO 
              Lisbeth Waaler, VO 
 Ingrid Indset, fung.ass. rektor 1-7 
              Terje Vigdal, undervisningsinspektør 1-7 
 Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10 
              Annikas Hinrichs, undervisningsinspektør 8-10 
              Mina Lohne, administrativ leder 
  
             
  
 


