
     MØTEBOK 

                           MØTEBOK FRA MØTET I DRIFTSTYRET VED VÅLERENGA SKOLE 

Dato: 27.09.2016 

Møtested: Ledelsens møterom på Vålerenga skole 

Tilstede: Cathrine Berg Remøy, Bente Bukholm, Rune Arild Wågane, Thomas Andre Aker, 

Stein Østigaard (vara), Bettina Wutzke, Gro-Ellen Linnås, Eirik Olavson og Nina Liholm  

Forfall: Ingrid Keenan og Anne Halvorsen 

Referent: Eirik Olavson 

27-16   Godkjenning av møteinnkalling og saksliste for møtet. Saker eventuelt   

Godkjent 

28-16  Protokoll fra sist møte 18.05. 

Godkjent 

29-16 Regnskap for skole og AKS 

AKS:  

Positivt avvik på 24,88% 

Deler av dette avviket skyldes at AKS-leder er lønnet av skolen. Lønnen flyttes over til AKS 

budsjettet. Det er behov for flere ansatte, og det skal derfor ansettes flere.  

Hvis det blir som forventet, blir det ved budsjettslutt et positivt avvik på 54 500. 

Skolen: 

Aktivitetsnivå som forventet 

Månedsrapporten for august ble presentert. 

Avviket i budsjettet er på 0,85 %. 

Budsjettjusteringer høst,+180 000 for økt lærertetthet. 

Det kan komme inn ekstra midler i løpet av høsten, som man ikke vet nå. 

Det er avvik på lønn på 600 000. Avviket skyldes blant annet at to lærere går på 

etterutdanning, barn med diagnoser som trenger økt voksentetthet og 

svangerskapspermisjoner. 

Fordi det er usikkerheter knyttet til hva skolen får av høstjusteringer, må man vente til DS-

møtet i november før man vet hvordan mindreforbruket blir.  

 

 



30-16 Orienteringssaker 

 Det var et godt seminar før skolestart hvor vi snakket om kjernevirksomheten på 

skolen. Det var en god forberedelse til å starte skoleåret. 

 Oppstarten når det angår uteområdet har vært vanskelig fordi det har vært 

byggegjerder i store deler av skolegården. 

 Aksjoner med sykkelvei har ført fram, og sykkelveien gjennom skolegården er nå 

stengt 

 Skolen hadde besøk fra ordføreren. Hun var blitt invitert av skolens miljøspionene. 

 Kontorleder begynner i ny jobb 1. desember. Stillingen er lyst ut. Ledelsen og 

tillitsvalgte skal i gang med intervjuer. 

 Rektorstillingen blir lyst ut i løpet av uka.  

 Nytt av året er klassens time. En time i uken.  

 Nye ringetidene fungerer fint.  Litt mer utfordrende å finne møtetidspunkter for 

personalet.  

 Det har vært litt mer hærverk enn tidligere. Skolen vurderer å overvåke område om 

kvelden og i helgene. 

 Skolen jobber for å få drenert utenfor Christines hus og for å for åpnet opp gjerdet 

ved rektorboligen for å få en bedre flyt i hverdagen. 

 Fin oppstart på AKS. Aks har fått positive tilbakemeldinger på at oppstarten på 1.trinn 

har vært bra og foresatte er fornøyde med mattilbudet. 

 Nasjonale prøver i uke 42-45. Resultater presenteres på DS i november.  

 Samarbeid med Jordal skole om regning.  

31-16 Eventuelt    

Er det dagbøter pga forsinkelser på uteområdet? Skolen sjekker ut dette.  

Spørsmål vdr overgang for to klasser til Brynseng skole høsten 2017. Skolen skal sørge for at 

det blir en god prosess mtp overføring av informasjon til ny skole.  

 

Neste møte onsdag 30. november.  

 

Oslo, 27.09.2016 

 

Nina Liholm        Cathrine Berg Remøy 

Fungerende rektor      Driftstyreleder 


