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Protokoll 

18.1. 2016 

 

 

Til: Roger Nyborg (leder)  

Line Sletner  (foreldre repr.) 

Gro Blom Olsen (Ansatt repr. komm.ansatte) 

Anne Kristin Hultin (pedagogisk personalet) 

Lise Aas AKS ( leder) forfall 

Azieb Zego- politisk repr. 

Edel Høydalsvik-politisk repr 

 

 

Fra: Hanne Cecilie Engh 

Møtegruppe: DS 

Møtested: Konferanserommet 

Møtetid: 18.01.2016 16:30 

Saksbeh: HCE 

Telefon: 22 70 90 10 

 

 

Referat driftstyremøte 

 

Saksliste: 

 

1/2016    Protokoll fra møte i november 2015 

Godkjent 

 

2/2016   Godkjenning av saksliste 

Godkjent 

   

3/2016    Budsjett  

Skolen legger frem et budsjett og et betydelig merforbruk. Det kan forklares av merforbruket i 

2014 (på 4,3 mill) som dras med i 2015. I tillegg fikk Rødtvet skole en nedgang på 30 elever og en 

nedgang på §2-8 vedtak som får en stor økonomisk negativ effekt ved at det trekkes penger fra 

opprinnelig budsjett. For å kompensere dette har Rødtvet fra november tatt på seg nye oppgaver 

som skolen i etterhånd får budsjettmidler til. De nye oppgavene er å ta imot mottaksklasse og 

alfabetiseringsklasse for elever som kommer til landet uten norskkunnskaper.  Dette vil øke 

skolens budsjett med 2,5 mill. Likevel står skolen ovenfor et nedbemanningstiltak fra dags dato. 

Det vil på neste møte bli presentert en nedbemanningsplan. Det er først og fremst midlertidige 

stillinger som ikke vil bli tilbudt jobb på Rødtvet skole. Vedkommende det gjelder har blitt 

informert og bedt om å se etter nye jobber. 

I tillegg vil det jobbes med tiltak i forbindelse med vikarbudsjett. Det er blitt brukt langt mer enn 

budsjettert og skolen ønsker å gå i detalj på dette for å rydde opp i dette. Oppgaven er flyttet til en 
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annen person og det foretas en grundig undersøkelse og oppdeling av poster som skal gi en bedre 

oversikt.  

 

4/2016    Ny organisering ledelse 

I forbindelse med at Ass. rektor på 1-4. trinn Tine Frøytvedt slutter 1.2.2016 vil det foretas en 

konstituering av ny inspektør. Hanne Pettersen vil bli konstituert frem til sommeren i denne 

stillingen. Ole-Vidar Hansen vil være sosiallærer for hele skolen. 

Det vil bli en omorganisering ette sommeren som tiltak i nedbemanning. Dette innebærer at 

inspektør som vil bli tilsatt ved neste skolestart vil ha 50% undervisning og begge sosiallærerne 

vil også ha undervisning 50% hver. Det vil bli til sammen en ledelsesressurs på 300% mot dagens 

400%. 

AKS–leder som er definert som inspektør pr. dags dato slutter også 1. februar. Det konstitueres en 

baseleder og det utlyses en stilling i mars. Det vil kun være en ren AKS-leder stilling som lyses ut. 

 

5/2016    Strategisk plan  

Fullstendighetserklæring tas opp i mars. 

Strategisk plan ble delt ut og gått gjennom raskt. Den vil også komme på møtet neste gang. 

 

6/2016    Plan for omdømmebygging 

Tas neste gang og anmodes om å få den tilsendt før møtet. 

 

7/2016   Evt 

Intet å melde 

 

Neste møter er satt opp: 29. mars kl. 16.30 og 24. mai kl. 16.30 

 

Rødtvet skole        

Hanne Cecilie Engh                                 Roger  Nyborg 

Rektor                                  Driftstyreleder 

 

  

  

 


