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Møtereferat 

 

 

Til stede: Guttorm Hasle, Rune Jordet, Johan V D Kongsvik, Anna Lena Dolmen, Trygve 

Sønvisen, Ingelin Nørstenæs og Lene Fosser Minge. 

Forfall: Hanne Siljebøl 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 13.02.2018. 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

 

  

Sak 08/18: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent, med endring – sak 14/18 vies i sin helhet til elevundersøkelsen.  

 

Sak 9/18: Godkjenning av referat fra 16.01.2018 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet 

     

Sak 10/18: Strategisk plan – fast oppfølgingssak 

Rektor orienterte om hvordan satsingsområdene følges opp gjennom elevråd, PU-

tid for pedagogisk personale, i skoleassistentmøter og møter i Aktivitetsskolen.  

 

 

Sak 11/18: Budsjett 2018 – fast oppfølgingssak 

Det endelige rammebrevet, som ble sendt skolene mandag 12.02.2018, ga 

ytterligere reduksjon i skolens totale midler. Det vises til justering av budsjett – 

"Endret, endelig budsjett" – lagt fram i møtet, der rektor forklarte 

budsjettjusteringen. Vedtak: Endelig budsjett 2018 er vedtatt.  

     

Sak 12/18:  Årsregnskapsrapporten 2017 

  Rapporten ble godkjent i møtet.  

 

Sak 13/18:  Fullstendighetserklæringen 2017 

  Erklæringen ble godkjent i møtet.  

 

Sak 14/18:  Diverse annen informasjon fra rektor = oppfølging av elevundersøkelsen 2017 

Driftsstyret stiller seg bak rektors forslag til oppfølging av elevundersøkelsen.  

 

Sak 15/18: Diverse annen informasjon fra medlemmene 

Medlem Rune Jordet informerte om at FAUs arbeid med å finansiere 

kunstgressbane ser ut til å lykkes: Bydelsutvalget har vedtatt å starte 

kunstgressprosjekt. Saken er ikke endelig vedtatt.  

Spørsmål fra medlem Rune Jordet til rektor: Er det søkt på å stå på lista til 

skolegårdsprosjektmidler?  
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Påskrift etter møtet: Rektor har undersøkt: På Undervisningsbyggs liste over 

prioriterte skolegårdsprosjekter står Stenbråten skole oppført med nødvendig 

malearbeider til lekeapparatene. Undervisningsbygg informerer videre om at 

dersom skolen får tildelt midler via bydelen til oppgradering av uteområdene, eks 

kunstgressbane, vil det innebære nødvendige midler i forhold til prosjektering og 

gjennomføring. Det er altså ikke nødvendig å søke.  

   

Sak 16/18: Eventuelt 

Ingen saker.  

 

 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

   


