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Protokoll 

 

 

Til: Natalie Vågsvoll, Martin Dahl Eriksen, Liv Guneriussen, Heidi Charlotte Røsok-Dahl, 

Kaia Marie Rosseland, Pirashanthy Sivabalachandran og William Windsor 

Fra: Espen Patsis-Torgersen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: 2. etasje i administrasjonsbygget 

Møtetid: Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17 - 19 

Saksbeh: Espen Patsis-Torgersen 

Telefon: 23036780 

 

 

SAK 

63 – 2017 Godkjenning av innkalling og referat fra 22.11.2016  

  OK 

64 – 2017  Driftsstyrets oppgaver, rutiner og årshjul 

  Gjennomgang av de viktigste oppgavene og årshjul. 

  Valg av Driftsstyreleder: Liv Guneriussen, vara: Kaia Marie Rosseland 

65 – 2017 Budsjett 2017 

 Driftsstyret ønsket dokumenter en uke før møtet slik at de får se og komme med innspill og 

avklaringer. Rektor ser at dette er viktig. Legge til at det er liten tid fra 

årsrapporten/regnskapet for 2016 er klart til budsjettet for 2017 skal utarbeides. Uansett kan 

budsjettet sendes ut noen dager tidligere.  

  Skolen har et budsjett fra 2016 med et mindreforbruk på ca. 1,7 mil. Skolen fikk et 

mindreforbruk på 700 000 for budsjettåret 2016. Dette kommer av ekstra tildelninger i 

september/oktober på ca. 500 000 pga. kommunens eget mindreforbruk.  

  200 000 kr er leieinntekter som vi hadde budsjettert for lavt. 

 Skole jobber mot et stabilt budsjett for 2017 også. Vi setter av penger til nye maskiner til 

lærerne, altså IKT. Foreløpig vil skolen holde igjen på leieinntekter og forventet 

elevtallsøkning som kommer under budsjettjusteringen i mars. Her ser vi muligheten for en 

ekstra lærerstilling. Skolen ønsker fortsatt å satse på pedagoger og strekker oss for å ha så 

høy lærertetthet som mulig. 

 FAU har et ønske om å utvide Biblioteket til skolen og at dette tas fra mindreforbruket. 

Dette tar opp på neste Driftsstyremøte hvor mindreforbruket skal inn i budsjettet. 

 

66 – 2017 Strategisk plan 2017 

Skolen satser på lesing og skriving i 2017. Hele personalet kurses og utvikler seg sammen 

innenfor temaet. Vi ser at det er her Lakkegata som skole har sine største utfordringer. Vi 

jobber også videre med elevenes psykososiale miljø. Vi haddet en god "skår" sist, men vi 

jobber mot at ingen skal bli utsatt for mobbing. Her skal vi sammen jobbe for et felles 

verdigrunnlag. Oslosnitt er skolens mål.      

 

67 – 2017 Eventuelt 

  Høringsmøte - Ressursfordelingsmodell grunnskolen 31. januar på Elvebakken vgs. 

  Frist påmelding 18. januar. Gi beskjed til rektor om du ønsker å delta. 
Espen Patsis-Torgersen 

sekretær 


