
Møtebok                                   Driftsstyret  

06.03.2018 

 

Til stede: Bente Bukholm, Kari Siwe Haugen, Eirik Kjenna, Ingri Bjørnevik, Ingrid Keenan, Nina Liholm 

og Pål Skogli 

 

Tirsdag 6. mars 2018  

08-18  Godkjenning av møteinnkalling og saksliste for møtet. Saker til eventuelt. 

  Godkjent. En sak til eventuelt. 

09-18  Protokoll fra møtet 30.01.2018 

10-18  Konstituering av DS 

  Driftsstyrelede: Bente Bukholm 

  Vara: Kari Siwe Haugen 

11-18  Budsjett skole og AKS 2018 

Etter den nye normen har skolen behov for ytterligere 2,8 årsverk til pedagoger fra 

august 2018. Skolen får mer informasjon om dette i mai. 

Det er ikke ansatt ny undervisningsinspektør etter at inspektør sluttet i november 

2017. Dette er et bevisst valg for å spare inn penger. En sosiallærer har blitt lånt ut til 

Rustad skole. Skolen ansetter ny inspektør til høsten. Skolen kutter ned på 

assistentposten. Flere av skolens datamaskiner har blitt faset ut og skolen må 

erstatte disse. Innkjøp av iPad er en stor kostnad skolen, skolen avventer et evt. 

innkjøp.  

Skolen kan undersøke ulike alternativer for leirskoleopphold fremover i tid. 

Driftsstyret overlater valg av leirskole til skolens ledelse. 

AKS har avtalekontrakt pga. forutsigbarhet i bemanning på barn med halv plass. 

AKS har lavt sykefravær. Ved sykefravær har AKS gode rutiner for å unngå 

vikarutgifter. 

Driftsstyret godkjenner budsjettet. 

12-18  Strategisk plan 2018 

  Vålerenga skole viderefører satsinger fra 2017: 

- Lesing som grunnleggende ferdigheter 

- Regning og grunnleggende tallforståelse 

- Godt elevmiljø 

- Skole-VFL 

 



 

13-18  Fullstendighetserklæring 

  Ble gjennomgått i DS.  

  Godkjent av Driftsstyret. 

14-18  SMU 

Det er pålagt skolen og ha et skolemiljøutvalg. Dette blir nevnt i FAU 13. mars. 

Elevrådet stiller med en representant, ledelsen stiller med en og politiker må være 

representert.  

15-18  Orienteringssaker 

  Skolemiljø:  

Ledelsen informerer om at det er et godt miljø på skolen.  

Skolen har jobbet systematisk med å evaluere elevundersøkelsen. Skolen har også 

laget en intern undersøkelse for å kunne avdekke. Det vil også bli gjennomført en 

trivselsundersøkelse på 1. – 4. trinn. I etterkant av denne har skolen gjennomført en 

språkkampanje og en trivselskampanje.  

Skolen har aktivitetsplikt der det er bekymring for at elevene Ikke har et 

tilfredsstillende psykososialt miljø. 

16-18  Eventuelt 

  Neste DS-møte er tirsdag 22. mai. 

 


