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Møtereferat 

 

   

Til stede : 

Tedd Urnes                                  Ekstern kommunal representant,leder 

 Jon Fabritius                                Representant for foresatte 1-7 

Marte Berg                                  Representant for foresatte 8-10 

Vegard Rooth                              Ekstern kommunal representant 

Torunn Strømme                         Ekstern kommunal representant 

Olav P. Ranes                             Vara ekstern kommunal representant 

Ingvild Golberg                           Representant for de ansatte 

Signe Skaret                                Representant for de ansatte, vara 

Gjermund Jørgensen                    Rektor, sekretær 

 

Fraværende: 

                            

 

 

Martin Larsen                              Representant for de ansatte                          

Rachel Throndsen Ringheim      Representant for elevene 

Kasper Orseth                              Representant for elevene 

Vigdis Olsen                               Ekstern kommunal representant 

              

Møtegruppe: Driftsstyret 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Personalrommet Nordseter skole 

Møtetid: Onsdag 18.01.2017, klokken 17.00 

  

Telefon: 22782980 

 

 

Neste møte:    Onsdag 29.mars 2017 kl.17.00 

                                                                                    

 

 

 

Referat fra møte i Driftsstyret onsdag 18.januar 2017, kl.17.00. 
 

Saksliste: 

 

10-2016/17:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling. 

        Protokoll og møteinnkalling ble godkjent.  

        På  FAU-møtet mandag 16,januar 2017 ble det valgt nye representanter for de  

                             foresatte til Driftsstyret: 

                             Jon Fabritius, 1-7 

       Marie Berg, 8-10 

       Følgende nye er kommunalt oppnebvnt: 

       Vigdis Olsen 1.vara (MDG) 
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                             Olav Persson Ranes, 2.vara (V) 

  Hans Anders Borgen, 3.vara (MDG) 

  Det ble ikke valgt ny nestleder på møtet 

                     

         

                           

11-2016/17:          Budsjett 2017 

Rektor orienterte. Skolebudsjett er basert på ramme i to budsjett, bygg og drift. De     

må legges hver for seg og gå i null før de sendes inn, etterpå blandes de to. 

Budsjettet baserer seg på at Nordseter er blitt 1-10-skole; det er et godt budsjett 

Skolen har fått en betydelig økning på grunn av sosioøkonomiske utfordringer 

Økonomien vil endre seg underveis dette året side skolen skal deles pga flytting til 

gamle Nordstrand vgs. Derfor er det tatt høyde for at skolen kan få mindre i 

leieinntekter, 100 000-200 000 kroner. 
                             AKS sitt budsjett er basert på inntekter og utgifter. Usikkerheten er hvor mange  

som velger halvdagsplasser neste skoleår. Det er tatt høyde for 55 halvdagsplasser 

til høsten, men det er ikke ønskelig. I år er det 20 halvdagsplasser, men med 4.trinn 

kan det bli flere som ønsker det. Fristen for å søke om halvdagsplass er 1. mai og 

1.desember. Driftsstyret kan sette et tak på antall halvdagsplasser. 

 

Vedtak: 

Budsjett for Skolen og AKS ble vedtatt. 
 

12--16/17: Strategisk plan 2017-2020 

Rektor forklarte endringer i strategiske mål i ny plan, og orienterte nye medlemmer 

av driftsstyret om tankene bak planen. Planen har vært til behandling i personalet. 

Rektor forklarte hovedideene bak planen, tanken om å få en plan som setter alle 

brukerperspektivene i en sammenheng. 

Rektor btukte de tre modellene under for å forklare hva som blir tenkt rundt den 

helhetlige pedagogikken på Nordseter skole. 

 

Observasjon av 
undervisning

Kollegaer/ledelsen

Forskning, fakta og 
faglig påfyll

Pedagogiske 
diskusjoner

Samarbeid og 
erfaringsdeling Elevstemmen

Kjennetegn på 
kvalitet i 

undervisningen 
(skjema)

Dialog og oppfølging 
av egenvurdering og 

individuelle 
fokusområder
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Vedtak: 

 

Strategisk plan for 2017-2020 ble vedtatt 
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04-2015/16     Rehabilitering eksisterende bygg.  
En deputasjon fra Driftsstyret  var i møte med nestleder av Kultur-og       
Utdanningskomiteen, Eivor Evenrud, den 16.januar kl 10-1030.Sak: Om transparente 
løsninger i rehabilitering av eksisterende bygg ved Nordseter skole og andre skoler. 

  Saken skal nå tas videre til komiteen, og DS får høre mer fra nestlederen når hun 

har tatt saken til komiteen. Politikerne i driftsstyret tar også saken videre til sine 

respektive partier. 

 Skolen starter rydding ut av gammelt bygg om litt, stort arbeid. 

 

  

 13-2016/17:   Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 
  

 Elevrådet:  
 Ikke til stede 

 

 FAU:  
 De har hatt nytt valg (16.01.), og har planer om å omorganisere seg. De ønsker 

at FAU skal bestå av 7 medlemmer, minst to fra hvert skoleslag. 

                            Det skal være to møter i året der alle representantene for de forskjellige klasser 

møter, ellers blir det laget komiteer for de ulike aktivitetene (juleball, trafikk, 

17.mai osv) 

 FAU blir en stiftelse for å kunne ha økonomiske muligheter, og det blir da 

registrert i Brønnøysundregisteret. Det blir snarlig kalt inn til årsmøte 

  

  

 

Eventuelt:  

 Tine Frøytvedt, ass rektor 1-7 blir ny referent i driftsstyret 

 Det er ønske om kjeks ved siden av kaffen på møtene i Driftsstyret 

 

 

 

Tedd Urnes       Ellen Helgerud 

 

Driftsstyreleder       Referent    

     

        

 

 

 

 

.                                

 

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

 Knut Erik Aune   Olav Persson Ranes 

            Signe Skaret HVO   Hans Anders Borgen    

            Asbjørn Torvik 
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