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Møtereferat 

 

 

Til stede: Anne Helen Hjelmerud, Guttorm Hasle, Rune Jordet, Anne Lena Dolmen, Johan 

VD Kongsvik, Hanne Siljebøl, Ingelin Nørstenæs, Linda Tyssøy og Nina Merete 

Norli Ringnes 

Forfall: Ingen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 10.01.17 

Referent: Nina Merete Norli Ringnes 

Telefon: 22765100 

Neste møte 21.03.17 

 

 

Sak 01/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 02/17: Godkjenning av referat fra 06.12.16 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet 

 

Sak 03/17: Budsjett 2017 

  Rektor gjennomgikk budsjettforslag knyttet til funksjonene 202 og 222 og 215. 

 

Driftsstyret ved Stenbråten skole godkjenner rektors forslag til budsjett på funksjon 

202 og 222 og 215 for 2017. Budsjettene ble vedtatt. 

 

Rektor gis fullmakt til å innarbeide et evt. merforbruk/mindreforbruk fra 2016 når 

dette foreligger. 

Rektor gis fullmakt til å håndtere budsjett 2017 i henhold til gjeldende lov- og 

avtaleverk. 

Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer på funksjon 202 og 

222 og 215 underveis i året, samt å vurdere og gjennomføre tiltak som kan bringe 

budsjettene i balanse. 

 

 

Sak 04/17: Strategisk plan og satsningsområder 2017 

Rektor gjennomgikk prinsippene for strategisk plan med vekt på det strategiske 

kartet for planperioden 2017-2020. Den strategiske planen inneholder både en 

risikoanalyse, tiltak og aktiviteter, samt indikatorer for måloppnåelse.  

 

Skolens strategi er samlet rundt pågående prosjekter innenfor lesing, 

skoleplattformen og inkluderende læringsmiljø.  
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Rektor vektla videre at tiltakene skal være gjennomførbare innenfor tidsrommet 

2017.  

   

Driftsstyret ved Stenbråten skole slutter seg til rektors forslag til strategi og 

handlingsplaner for 2017; strategisk plan med tiltaks- og aktivitetsplan ble vedtatt. 

 

  

Sak 05/17: Diverse annen informasjon fra rektor 

  Rektor gjennomgikk de siste oppnevningene fra bydelsutvalget. 

  Det er oppnevnt et nytt varamedlem. 

 

Sak 06/17: Diverse informasjon fra medlemmene 

FAU planlegger et stormøte med tema nettvett og nettmobbing. Rektor ber FAU-

leder ta kontakt slik at dette kan koordineres med skolen. 

FAU har tatt kontakt med UDE ang. kunstgressbanen. Befaring er gjennomført. 

Saken ble strøket hos byrådet i juli, FAU har sendt klage til bydelen på dette. 

   

 

Sak 07/17: Eventuelt  

FAU har sendt inn svar på høring ang. bygging av boliger i skråningen ved skolen 

(skogen). 

 

 

 

 

  
Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Nina Merete Norli Ringnes 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor  

Undervisningsinspektør 

   


