
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Stenbråten skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 76 51 00 Org.nr.: 975960277 

Stenbråten skole Stenbråtveien 89 Telefaks: 22 76 51 01  

 1283 OSLO   
  stenbraten@ude.oslo.kommune.no  

  www.stenbraten.gs.oslo.no  
 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Guttorm Hasle, Rune Jordet, , Hanne Siljebøl, Trygve Sønvisen, Ingelin 

Nørstenæs og Lene Fosser Minge. 

Forfall: Johan VD Kongsvik, Anne Lena Dolmen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Stenbråten skole 

Møtested: Stenbråten skole, møterommet 

Møtetid: 16.01.2018. (Utsatt fra 09.01.2018.) 

Referent: Lene Fosser Minge 

Telefon: 22765100 

 

 

  

Sak 01/18: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 2/18: Godkjenning av referat fra 12.12.17 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet 

     

Sak 3/18: Budsjett 2018  

Rektor gjennomgikk budsjettforslag knyttet til funksjonene 202 og 222. AKS-leder 

gjennomgikk budsjettforslag knyttet til funksjon 215 på vegne av rektor.  

Vedtak:  

Skolens forslag til budsjett ble godkjent med forbehold om at den foreløpige 

tildelingen gjøres endelig.  

- Rektor gis fullmakt til å innarbeide et eventuelt mer- eller mindreforbruk når det 

foreligger.  

- Rektor gis fullmakt til å håndtere budsjettet for 2018 i henhold til gjeldende lov- 

og avtaleverk. 

- Rektor gis fullmakt  til å foreta nødvendige budsjettjusteringer på funksjon 202. 

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

budsjettet i balanse. 

 

     

Sak 4/18: Strategisk plan 

Rektor gjennomgikk prinsippene for strategisk plan. Strategisk plan bygger på  

Oslo kommunes strategiske kart, og inneholder risikoanalyse, tiltak og aktiviteter, 

samt indikatorer for måloppnåelse. Skolens satsingsområder er lesing, sosiale 

ferdigheter og digitale ferdigheter. Skolen gjør en endring i forhold til kompetent 

innsats for å styrke elevenes sosiale ferdigheter på systemnivå, og ansetter to 

miljøterapeuter i løpet av skoleåret.  

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

handlingsplaner for 2018.  

Vedtak: Strategisk plan med tiltaks- og aktivitetsplan ble vedtatt. 
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Sak 5/18:  Diverse annen informasjon fra rektor 

Rektor informerte om at skolens nye assisterende rektor startet 15.01.2018, og at 

ledelsen dermed er fulltallige:  

Fungerende rektor Lene Fosser Minge. Stillingen lyses ut i mars måned.  

Fung.ass.rektor Sverre Andenæs (for fung. rektor Lene Fosser Minge) 

Fung. inspektør Ottar Olasson Haugbo (for inspektør i svangerskapspermisjon) 

 

Sak 6/18: Diverse annen informasjon fra medlemmene 

Medlem Rune Jordet informerte om at FAU arbeider videre med forsøk på å 

finansiere kunstgressbane.  

   

Sak 7/18: Eventuelt 

Ingen saker.  

 

 

 

Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Lene Fosser Minge 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor 

   


