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Referat fra driftsstyret 02.03.2021.  

  
 Stenbråten skole Driftsstyret 
 
Sak 5/21:  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 6/21:  Godkjenning av referat fra møtet 10.02.2021 
 
Sak 7/21:  Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

 Rektor informerte om aktivitetene i det strategiske arbeidet i henhold til  
vedlegg sendt i innkallingen. Skolen arbeider strategisk for å gradvis øke elevens 
kompetanseprogresjon i henhold til skolens mål og LK20.  

 

Sak 8/21:  Budsjett 2021 Behandling årsregnskapsrapport 2020 og 

fullstendighetserklæring, herunder investering mindreforbruk 2020.  

Driftsstyrets medlemmer godkjenner regnskapet med forbehold av at det ettersendte 

kontrollregnskapet stemmer. Driftsstyrets medlemmer erfarer at det er krevende å kontrollere 

resultatene ut fra formatet som foreligger, og ønsker, for kommende år, at hele 

kontrollregnskapet sendes medlemmene.  Driftsstyret ber rektor henvende seg til 

økonomiavdelingen i Utdanningsetaten med behov for et format som gjør det enklere for 

driftsstyrer å kontrollere regnskapet.  

 

 

 

Møtereferat 
 
 
 
 

Til: Anne Lena Dolmen, Ann-Monique Myklevoll Orveland, Liv-Inger Wennberg, Rune Jordet, 
Trygve Sønvisen 

Fra: Stenbråten skole 
Møtegruppe: Driftsstyret Stenbråten skole 
Møtested: Teams – digitalt møte av smittevernhensyn 
Til stede: Politiske representanter: Anne Lena Dolmen, Liv-Inger Wennberg. 

Foreldrerepresentanter: Ann-Monique Myklevoll Orveland, Rune Jordet (DS-leder). 
Ansattes representanter: Geirr Bjerkestrand Saksvold og Martin Melvær Berge.  
Lene Fosser Minge, rektor og DS-sekretær. 

Forfall/ikke møtt: Politisk representant Trygve Sønvisen 
Referent: Lene Fosser Minge 
Møtetid: 02.03.2021 kl 1700-1830 
Saksbehandler: Lene Fosser Minge 
Telefon: 22765100 
Vår ref.: 20/31350 – 15 



 

 

Sak 9/21:  Årlig gjennomgang av driftsstyrets oppgaver  

Rektor orienterte kort i henhold til UDEs rutine for driftsstyreopplæring – se vedlegg sendt 

sammen med innkallingen.  

Driftsstyret ber FAU om å oppnevne tre vararepresentanter til skolens driftsstyre.  

Ann-Monique Orveland konstitueres som nestleder i DS pr dags dato.  

 

Sak 10/21:  Diverse annen informasjon fra rektor 

- Rekrutteringsprosess / ansettelser: Skolen har rekruttert 7 nye lærere for kommende skoleår: 

Alle er godt kvalifisert; alle har etterspurt kompetanse.  

- Informasjon om status i saken mellom Osloskolen og NLA: Skolen har avsluttet samarbeidet.  

- Skolefrokost: Skolen har søkt om ytterligere midler til å opprettholde tilbudet – gjennom 

Sparebankstiftelsen. Skolen har også bedt om ytterligere midler via Oslo kommune – forlengelse 

av prosjektperioden pga korona.  

 

Sak 11/21:  Diverse informasjon fra medlemmene:  

Ingen.  

 

 

Sak 12/21:  Eventuelt  

Driftsstyret ønsker informasjon i driftsstyremøtene om status for elevenes skolemiljø / 

aktivitetsplaner jfr OL kap 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


