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Møteinnkalling 
 
Referat til driftsstyremøte onsdag 15.06.2016 kl. 16.30. 
 
Navn Rolle Medlemskategori Merknad 
Matthew Roman (H) MDRIFT Ekstern  x 
Trine Østereng (SV) MDRIFT Ekstern forfall 
Leif Thorkildsen (Ap) MDRIFT Ekstern x 
Baftii, Florian MDRIFT Elev forfall 
Fatima, Zara MDRIFT Elev forfall 
Myhren, Ruby Kristin MDRIFT Foresatt x 
Hege Berg Frøvik MDRIFT Foresatt x 
Nygaard, Marit Eggum MDRIFT Tilsatt x 
Skognes, Bente MDRIFT Tilsatt 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 2. vara 

 
 

SAKSLISTE  
 
SAK NR 19/2016 Godkjenning av innkalling 
 
SAK NR 20/2016 Godkjenning av referat 
 
SAK NR 21/2016 Kvartalsrapport mars 2016 
 
SAK NR 22/2016  FAU 
          
SAK NR 23/2016 Sak fra FAU: Skoletur 
 
SAK NR 24/2016  Saker fra elevråd  
   
 SAK NR 25/2016  Status Haugerud 
 
SAK NR 26/2016  Eventuelt 
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Sak nr.19/16 Godkjenning av innkalling    
 

Saksdokumenter 
Vedlagt er innkalling til møtet juni 2016 

Forslag til vedtak 
Driftsstyret godkjenner innkallingen 
 
 
Sak nr. 20/16 Godkjenning av referat 

 

Saksdokumenter 
Vedlagt er referatet fra møtet 3. mars 

Forslag til vedtak 
Driftsstyret godkjenner referatet. 
 
 
Sak nr.21/16 Kvartalsrapporten mars 2016 

 

Saksdokumenter 
Vedlagt kvartalsrapport mars 2016 

Forslag til vedtak 
Rektor redegjorde for kvartalsrapporten som viser at Haugerud styrer mot et lite mindreforbruk.  
Driftsstyret tar informasjonen i kvartalsrapporten til orientering 
 
Sak nr.22/16 FAU 

 

Saksdokumenter 

Forslag til vedtak 
FAU-representantene orienterte om at de hadde hatt besøk av Dag Endal, leder av Haugerud IF, 
som hadde orientert om ulike forhold vedrørende forebyggende arbeid blant barn og unge rundt 
idrettsanlegget på Haugerud. FAU har også oppsummert sitt arbeid for inneværende skoleår 
 
Driftsstyret tar informasjonen fra FAU til orientering 
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Sak nr.23/16 Sak fra FAU: Skoletur 

 

Saksdokumenter 
Vedlagt sak fra FAU til driftsstyre 

Forslag til vedtak 
FAU-representantene la frem sak om skoletur. FAU ved Haugerud skole ber driftsstyret, 
skoleledelsen og de ansatte vurdere å innføre et fast opplegg for skoletur med Hvite busser, 
Aktive fredsreiser eller et annet hensiktsmessig reisemål og tema. Hensikten er å kombinere fag 
og undervisning samt å bygge sosiale relasjoner om felles opplevelser. En forutsetning for en 
skoletur må være at den arrangeres i regi av skolen og i samarbeid med foreldre/foresatte der en 
søker å få alle elevene med. En forutsetning for å få til dette er at elevene må tjene inn hele 
summen som reisen vil koste gjennom dugnad og/eller støtte. 
Driftsstyret vedtok at saken skal sendes ut på høring til de aktuelle partene for deretter og 
behandles i driftsstyret.  

Saksdokumenter 
Elevrådet vil være tilstede på driftsstyremøtet og orientere om saker de holder på med.  

Forslag til vedtak 
Ingen representanter fra elevene deltok 
 
Sak nr. 25/16 Status Haugerud 

 

Saksdokumenter 
Rektor orienterer i møtet om: 
Prosjekter skoleåret 2016-2017 
Personalsituasjonen 
Neste skoleår 

Sak nr. 24/16 Saker fra elevråd 
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Forslag til vedtak 
Det ble informert om at miljøterapeuten har søkt om et års permisjon og at det i den forbindelse 
vil settes i gang et prøveprosjekt med miljølærere. I den forbindelse vil følgesedlene fases ut. 
Lærerne har blitt informert og er positive til prosjektet. 
 
Stort sett alle ansettelser er ferdigstilt. En lærerstilling i matematikk og to avdelingslederstillinger 
ligger lyst ut per dags dato 
 
Eksamen gjennomført på 10. trinn. Meget god innsats av elevene på både muntlig og skriftlig 
eksamen  
 
Det ble informert om at skolen neste skoleår vil delta i følgende prosjekter: 

• Ungdomstrinn i utvikling 
• Programmering valgfag 8. trinn 
• Pilotprosjekt kroppsøving 

Valg av valgfag er gjennomført for neste års elever på 9. og 10. trinn. 
 
Skolen har vært på besøk på alle avgiverskolene og har vært vertskap for overføringsmøter 
mellom barneskolene og ungdomsskolene for samtlige skoler i område C. 
 
Driftsstyret tar informasjonen om status Haugerud til orientering 
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Saksdokumenter 
Rektor ønsket en godkjennelse av driftsstyret for å kunne reise med  personalet på seminar i 
forbindelse med oppstarten av neste skoleår 

Forslag til vedtak 
Driftsstyret godkjente at personalet på Haugerud kunne reise på seminar i forbindelse med 
oppstarten av neste skoleår 

    
______________________          _____________________ 
 Hege Frøvik        Terje Eide                                
 Leder                  sekretær / rektor     
 
 
 
                

Sak nr.26/16 Eventuelt 


