
     MØTEBOK 

                           MØTEBOK FRA MØTET I DRIFTSTYRET VED VÅLERENGA SKOLE 

Dato: 02.03.2016 

Møtested: Ledelsens møterom på Vålerenga skole 

Tilstede: Cathrine Berg Remøy, Bente Bukholm, Anne Halvorsen, Thomas Aker, Bettina 

Wutzke, Gro-Ellen Linnås, Eirik Olavson og Nina Liholm  

Forfall: Ingrid Keenan og Rune Arild Wågane 

Referent: Eirik Olavson 

12-16   Godkjenning av møteinnkalling og saksliste for møtet. Saker eventuelt   

Godkjent 

13-16  Protokoll fra sist møte 19.01. 

Godkjent 

14-16 Fullstendighetserklæring 

Representantene fikk utdelt fullstendighetserklæringen og leste gjennom erklæringen 

individuelt. 

Kommentarer til punkt 8 og 9:  

Kontoret jobber med å innhente de ansattes bierverv og har en relativt god oversikt over 

dette. 

De ansatte har lagt inn pårørendeinformasjon i UDE sin HR-portal. 

Utdanningsadministrasjonen og EFT etterser at skolen følger regelverket ved anskaffelser 

osv.  

Fullstendighetserklæringen ble godkjent.  

15-16 Årsregnskap skole-AKS    

AKS: Avviket mellom regnskapsresultatet og prognoseavvik var på 51000 

Skolen: Avviket mellom regnskapsresultatet og prognoseavvik var på 1 691 000. 

Det meste av avviket skyldes mindreforbruk fra forrige budsjettår. I tillegg skyldes avviket 

ekstramidler fra Undervisningsbygg, tildeling av ekstramidler fra UDE, mer refusjon enn 

forventet og mindreforbruk drift.  

16-16  Regnskap skole-AKS pr. februar 

Aks: Pr nå er regnskapet 80 000 i pluss kvartalsavslutning i mars. På møtet i mai kan man se 

mer hvordan regnskapet vil utvikle seg.  

Skolen: Bettina sender månedsrapport for mars til driftstyreleder.  



17-16 Fordeling mindreforbruk skole- AKS 

Aks: Det blir vurdert at mindreforbruket på 43000 skal brukes på seminar for de ansatte.  

Skolen: Skolen ønsker bruke mindreforbruk til lønn, IKT, inventar og seminar. 

18-16 Orienteringssaker 

Skolen hadde i dag møte med områdedirektør, assisterende direktør og en delegasjon fra 

København. Skolen fikk gode tilbakemeldinger på det arbeidet den gjør. 

7. trinn holder på med musikal. Det er tidkrevende og tar mye ressurser, men elevene får 

mye igjen for arbeidet som legges ned. Skolen har satt inn en assistent som er ute med 

elevene på 7. trinn i friminuttet. 

1.-3. trinn er i gang med kartleggingsprøver. Skolen bruker resultatene internt på en god 

måte for å sikre god undervisning. 

Stillingen til forrige inspektør blir lyst ut i løpet av kort tid.  

Ledelsen skal begynne planleggingen neste skoleår allerede nå.  

Skolen avventer tilbud fra de forskjellige tilbyderne av å levere utstyr til nytt uteområde.  

19-16 Eventuelt     

Ledelsen må huske på å innkalle elevrådsrepresentanter til møtet i mai.  

Driftstystyret har tidligere drøftet muligheten for å ha et tak på antall barn med halv plass. 

Det må avgjøres i møtet i mai. Det har kommet føringer fra FAU om at AKS i større grad kan 

styre bruken av halv plass i stedet for å sette et tak for antall barn med halv plass.  

Forslagene tas først opp i AKS-gruppa til FAU og så opp på neste FAU-møte og vedtas i 

driftstyret i mai.  

 

Møtedatoer:  

Neste møte 18.mai kl 17.30 

 

Oslo, 02.03.2016 

 

Nina Liholm        Cathrine Berg Remøy 

Fungerende rektor      Driftstyreleder 


