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Referat 
 
Referat fra driftsstyremøte 07.12.2016 kl. 16.30. 
 
Navn Rolle Medlemskategori Merknad 
Matthew Roman (H) MDRIFT Ekstern   
Trine Østereng (SV) MDRIFT Ekstern x 
Leif Thorkildsen (Ap) MDRIFT Ekstern x 
Ayoub Bouzakraft MDRIFT Elev x 
Ahmed, Zishan MDRIFT Elev x 
Myhren, Ruby Kristin MDRIFT Foresatt Meldt forfall 
Hege Berg Frøvik MDRIFT Foresatt x 
Nygaard, Marit Eggum MDRIFT Tilsatt x 
Skognes, Bente MDRIFT Tilsatt Meldt forfall 
    
Lizette Balle Petersen (Ap) VDRIFT EKSTA 1. vara 
Tor-Arthur Iversen(FrP) VDRIFT EKSTV 2. vara 
Børge Ingvaldsen (H) VDRIFT EKSTH 3. vara 
Hansen, Lise Margrethe VDRIFT FOR 1. vara 
Rohde Garder, Vidar VDRIFT FOR x 
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Sak nr.35/16 Godkjenning av innkalling    

Vedtak 
Driftsstyret godkjenner innkallingen. 
 
Sak nr. 36/16 Godkjenning av referat 

 

Vedtak 
Driftsstyret godkjenner referatet. 
 
 
Sak nr.37/16 Økonomi 

 
Rektor redegjorde for økonomien til skolen i møtet. Det ble informert om at skolen ville få et 
mindre forbruk der det meste av pengene er bundet opp i prosjektmidler som går over flere 
semester. 

Vedtak 
Driftsstyret tar informasjonen fra rektor til orientering. 
 
Sak nr.38/16 FAU 

 
Hege Frøvik orienterte om at hun fortsetter som leder av FAU og at Erik Olsson ar valgt inn som 
nestleder. Marit Holøien er valgt til ny sekretær. FAU har hatt besøk av Dag Endal, leder i 
Haugerud IF, som tok opp problemstillinger knyttet til miljøet rundt skolen og idrettsanlegget. I 
den forbindelse har FAU sett på hva som må til for å kunne opprette Natteravngrupper. 

Vedtak 
Driftsstyret tar informasjonen fra FAU til orientering. 
 

 
Representantene fra elevrådet orienterte om sitt arbeid i møtet. De jobber videre med prosjektet 
om at elevene kan høre på musikk i timene og er i ferd med å ferdigstille planleggingen av 
vennekampanjen. I tillegg har de diskutert skoleturer.    

Forslag til vedtak 
Driftsstyret tar informasjonen fra elevrådet til orientering. 

Sak nr. 39/16 Saker fra elevråd 
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I sak 23/16 forslag om skoleturer fra FAU vedtok driftsstyret at saken skulle ut på høring til de 
ulike aktørene. Resultatene fra disse høringene ble presentert for driftsstyret. 
 
Tilbakemeldingen fra skolen: 
Det gjeldene vedtaket om skoleturer tar hensynet til UDIR sine prinsipper og legger seg på en 
lavkostnadslinje der skolen vil kunne klare å bære kostnadene for hele elevgruppa. Noe som også 
anbefales av FUG. 

Vi har elever på hvert trinn som sliter med utfordringer innenfor kjente og trygge rammer. Det 
tilsier at korte turer innenlands vil være det beste med tanke på de tilretteleggingstiltak UDIR 
pålegger oss når det gjelder alle elevers deltakelse.  

Skolen vil bli stående ansvarlig økonomisk når restbeløpet mellom de innsamlede midlene og 
den endelige kostnaden for turen foreligger. Den risikoen kan ikke skolen ta.  

Tilbakemelding fra elevrådet: 

Elevrådet har diskutert saken i elevrådsmøte. I avstemningen ønsket flertallet og opprettholde 
turtilbudet som foreligger i dag. 

Vedtak 

Driftsstyret opprettholder vedtaket fra sak nr. 8/14. Det betyr at skolen skal sette av penger i 
budsjettet til å gjennomføre følgende arrangementer. 8. trinn: Sosial samling som f. eks kinotur 
etc. Skolen kompenserer lærernes overtid og betaler kino. 9. trinn: Obligatorisk friluftstur med 
overnatting. Skolen kompenserer lærernes overtid. 10. trinn: Valgfri tur med en overnatting i telt 
eller hytte(Grønlihytta) i nærområdet. Skolen kompenserer lærernes overtid og betaler leie av 
hytte. 
 
Sak nr. 41/16 Nasjonale prøver 

 
Rektor orienterte driftsstyret om resultatene på nasjonale prøver for elevene på 8. og 9. trinn.  
Elevene på 9. trinn har hatt en positiv utvikling på den nasjonale prøven både i regning og lesing. 
Den nasjonale prøven i regning på 8. trinn er spesielt positiv, mens skolen er mer bekymret for 
resultatene i lesing og engelsk.  
 

Vedtak 
Driftsstyret tar redegjørelsen fra rektor om nasjonale prøver til orientering.  

Sak nr. 40/16 Skoleturer 
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Rektor orienterte i møtet om: 
Skolen har gjennomført en ny planleggingsdag med temaet "Regning i alle fag". Satsningen 
videreføres inn i neste skoleår. 
 
Skolen vil i løpet av den neste uken gjennomføre elevundersøkelsen. 
 
Skolen er bekymret for en økende tendens til å løse konflikter med vold. Dette gjelder et fåtall 
elever. Hendelsene skjer ikke i skoletiden, men på kveldstid i ukedagene og i helgen. Skolen 
samarbeider tett med politiet for å trygge elevene våre og for å hjelpe de ut av miljøer de selv 
ikke ønsker å være en del av. Det betyr i praksis at vi i samarbeid med politiet og innkaller til 
samtaler med foresatte og elever.  De aktuelle elevene følges tett opp i skoletiden. 
 
Det blir foreldremøte onsdag 25. januar kl.18.00 i kantina med Per Jonas Lie fra prosjektet "Ut av 
tåka". Lærerne får foredraget i fellestid samme dag. Elevene fra 10. trinn vil få foredraget i 
samlet gruppe, mens elevene fra 8. trinn og 9. trinn vil få foredraget i den enkelte klasse.  
 

Vedtak 
 
Driftsstyret tar informasjonen fra rektor til orientering. 
 

 
Ingen saker til eventuelt 

    
______________________          _____________________ 
 Hege Frøvik         Terje Eide                                
 Leder             sekretær / rektor     
           
 
 
 
                

Sak nr.42/16 Status Haugerud 

Sak nr.43/16 Eventuelt 


