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Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 18.01.2023 
 
Til stede:  

 Hanne Sannes Moe, representant for foresatte, leder DS 
Sigrun Aasland, representant for foresatte 
Joakim Lie, ekstern kommunal representant 
Thea Schjerven, ekstern kommunal representant 
Marianne Heir, ekstern kommunal representant 
Elin Rasch Sneve, representant for ansatte, med via Teams 
Nina Kleivdal Eskelund, representant for ansatte 
Christoffer Brekke, leder FAU 

Lina Marie Askevold, representant for elevene  
Martine Aurora Andersen, AKS-leder  
Kristina Rousing, økonomiansvarlig  
Tine Frøytvedt, fungerende rektor 
Siri Landvik Bergh, ass. rektor/referent  

 
Ikke tilstede:    Vilma Åbyholm-Ekeblad, representant for elevene 
 
 
1-2023: Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 
Protokoll og møteinnkalling ble godkjent. 
 
2-2023: Endringer i driftsstyret 
Anita Nymark har gått ut av DS, Thea Schjerven har kommet inn. Mona Ramstad og Knut 
Falchenberg er nye varaer. 
 
3-2023: Rektorstillingen på Nordseter 
Gjermund Jørgensen har fungert som rektor på Uranienborg skole siden august. Det er nå 
bestemt at han går over i stillingen som rektor der fast fra 01.02.2023. Stillingen som 
rektor på Nordseter vil bli utlyst i løpet av kort tid. 
 
4-2023: Budsjett 2023 
Leder av DS orienterte om bakgrunnen for skolens økonomiske situasjon.  
Nordseter skole er inne i en periode med midlertidig lavere elevtall enn normalt, og 
skolens inntekter reduseres tilsvarende. Skolen har i dag for høye lønnskostnader sett 
opp mot inntekter fordi vi har flere ansatte i forhold til elevtallet. I budsjettforslaget for 
2023 er det lagt inn et merforbruk for å dekke kostnadene.  
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Fra kommende skoleår vil antall ansatte tilpasses og justeres etter skolens elevtall på 
ungdomstrinnet, i tråd med lærernormen (antall elever per lærer). Tiltaket iverksettes 
først fra august, vil det ikke gi full effekt før 2024. 
  
Fungerende rektor har hatt løpende dialog med grunnskoledirektør om skolen økonomiske 
situasjon, og fått støtte for planen om å hente inn igjen merforbruket i løpet av en 
treårsperiode, for å ivareta kvaliteten på opplæringen og et godt arbeidsmiljø. Fra 2025 
vil elevtallet stige, og prognosen tilsier at skolen fra 2026 igjen vil kunne ha et 
mindreforbruk.  
 
Budsjettet for 2023 blir besluttet vedtatt uten innsigelser. 
 
5-2023: Strategisk plan 2023 
Skolens ledelse presenterte strategisk plan for 2023. I neste driftsstyremøte settes det 
av tid til en grundigere redegjørelse av hvordan skolen arbeider med de ulike tiltakene.  
 
6-2023: Div. resultater 
Presentasjon av tallene fra Nasjonale prøver. Skolen er fornøyd med resultatene og har i 
hovedsak nådd de målsetningene som er satt, med unntak av engelsk. Engelsk er derfor et 
av satsingsområdene i strategisk plan. Resultatene fra Elevundersøkelsen for 2022 vil 
være klare først 20. januar og vil også gjennomgås i neste driftsstyremøte.  
 
7-2023: Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 
Fra elevrådet: Det er nyttårsball for 10. trinn 24. januar. 
Det er bestilt skolegensere til elevene på ungdomstrinnet. 
Elevrådet har sendt inn ønske til ledelsen om vinteraktivitetsdag. 
 
FAU: 
Det har vært utskiftninger i FAU, som nå består av både medlemmer som har vært der 
gjennom flere år, og en del nye. 
FAU kommenterer at det har vært en god dialog med skolens ledelse og at det er positivt 
at det er en innsparingsplan som strekker seg over tid. 
 
Representant fra foresatt kommenterte at det var gjort et godt arbeid med årets 
budsjett. DS opplever å ha fått god informasjon om skolens økonomi og at planen for 
innsparing de neste to årene ivaretar elevene på en god måte.  
 
Møteplan i driftsstyret denne våren: 
Onsdag 8. mars 
Onsdag 24. mai 
 
 
Neste møte i DS: 8. mars 
 
 
Hanne Sannes-Moe 
Leder  
             
 
Kopi:  Driftsstyrets varamedlemmer 
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              Aud Lilly Næss, 1. vara for ekstern kommunal representant 
              Mona Ramstad, 2. vara for ekstern kommunal representant 
              Knut Falchenberg, 3. vara for ekstern kommunal representant 
              Kathrine Frenning, vara for foresatte 
              Christopher brekke, vara for foresatte 
              Thelma Kristin Hasdahl-Solvang, Vara for elevreprsentantene 
              Petra Ramnefjell Grydeland, vara for elevrepresentantene 
              Silje Bentzen, representant for ansatte  
              Martin Larsen, vara for representant for ansatte 
              Ingvild Golberg, vara fro representant for ansatte 
          
              Andre 
              Jan Nessjøen, VO 
              Lisbeth Waaler, VO 
              Ingrid Indset, fung.ass. rektor 1-7 
              Terje Vigdal, undervisningsinspektør 1-7 
              Erika Tingsrud Svelstad, undervisningsinspektør 8-10 
              Annikas Hinrichs, undervisningsinspektør 8-10 
              Mina Lohne, administrativ leder 
 
 

 


