
     MØTEBOK 

                           MØTEBOK FRA MØTET I DRIFTSTYRET VED VÅLERENGA SKOLE 

Dato: 18.05.2016 

Møtested: Ledelsens møterom på Vålerenga skole 

Tilstede: Cathrine Berg Remøy, Bente Bukholm, Anne Halvorsen, Bettina Wutzke, Gro-Ellen 

Linnås, Eirik Olavson og Nina Liholm  

Forfall: Ingrid Keenan, Thomas Andre Aker, og Rune Arild Wågane 

Referent: Eirik Olavson 

20-16   Godkjenning av møteinnkalling og saksliste for møtet. Saker eventuelt   

Godkjent 

21-16  Protokoll fra sist møte 02.03. 

Godkjent 

22-16 Kvartalsrapport for skole og AKS 

Kvartalsrapporten pr mars ble sendt DS-leder. Bettina la fram månedsrapporten for april 

hvor kvartalsrapporten er tatt med. 

AKS: Positivt avvik på nesten 150 000, men 100 000 av dem skyldes feil periodisering av to 

assistenter i svangerskapspermisjon.  

Per september 2015 var det 415 barn, i mars 2016 var det 392 barn som har sluttet. Bettina 

sjekker hvilke barn som har sluttet.  

Skolen: 

Av budsjettjustering har skolen fått inn 3, 2 millioner kr i økt lærertetthet og for særskilt 

elevpris  

Prognosen er derfor endret på lønnskostnader sammenlignet med forrige møte.  

Energi og økte lønnsutgifter er ikke helt avklart enda, men hvis prognosene stemmer, er 

skolen 76 000 kr i positivt avvik.   

23-16 Regnskap skole-AKS og 24-16 AKS, hel og halv plass 

Det ble vedtatt i DS at skolen skulle sette et tak på antall elever med halv plass.  

Vi vet ikke når barna kommer og bemanner for mye.  

Nytt forslag fra skolen: Halv plass (12 timer) 2 timer går til morgenen, mens de resterende 10 

timene fordeles fritt på ettermiddagen. Det er ønskelig at skolen styrer mer hvor mye tid 

som skal brukes. De med halv plass må fylle ut et skjema for når de skal benytte plassen.  



Skolen ønsker derfor å gå bort i fra tidligere vedtak om tak for antall elever med halv plass 

Aks må kontakte de foresatte som bruker halv plass for mye i stedet for å sende ut denne 

mailen til alle.  

Forslaget ble vedtatt og iverksettes høsten 2016. Informasjon går ut til FAU og blir gitt på 

AKS-foreldremøtet på høsten.  

25-16 Orienteringssaker 

Skolen var svært fornøyd med 17.maifeiringen. Vi valgte å ta flaggheisingen i. f. m. 

arrangementet klokka 8.45. Dette strider med «skikk og bruk», men var mer samlende enn å 

del opp arrangementet i to deler.  

Endringer i svømmetilbudet neste år: Svømmeopplæringen øker med 10 timer. Skolen har 

valgt å legge det til 3. trinn. Forslag om å legge timene til 4. trinn. 

Alle skoler skal ha 1 time ekstra naturfag. Denne timen er besluttet lagt på 4. trinn som 

derfor får en ekstra uketime.  

Skolen har besluttet å løse opp en av 4. klassene pga klassestørrelse. Innspill om i den 

forbindelse å bytte klassenavn tilbake til 1A, 1B, 1C osv. Positivt mottatt av samtlige i DS. 

NCC-byggskole kommer og skal snekre benker sammen med elevene i uke 33.  

Skolens beredskapsplaner er oppdatert. Jobbes med de ansatte hvor de skal løse caser. 

Ønske fra FAU om hjelp fra skolemiljøutvalget til å utforme et skriv ifm med sykkelveien som 

går gjennom skolen. Det innkalles derfor til møte i skolemiljøutvalget 25.mai kl 18.00.  

26-16 Eventuelt    

Skolen har vedtatt å endre ringetidene fra høsten 2016.   

 

 

Oslo, 18.03.2016 

 

Nina Liholm        Cathrine Berg Remøy 

Fungerende rektor      Driftstyreleder 


