
 

Protokoll driftsstyremøte 06.03.2018 kl. 16.30 – 1800 Rødtvet  
 

 9/2018 Godkjenning av innkalling samt protokoll fra DS møte 05.12.17 og  

  16.01.18 

  Innkalling godkjent 

  Protokoller godkjent  

. 

10/2018  Årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring 2017 

  Rapport gjennomgått og fullstendighetserklæring opplest. 

  Godkjent 

   

11/2018 Budsjettjustering av merforbruk 2017 

 Koststed 12148 skolested, gjennomgått. Godkjent 

 Koststed 52426 AKS, gjennomgått. Godkjent 

  

     

12/ 2018    Budsjett etter ny ramme 2018, skole     

  Rammen til skolestedet er økt med 813 000. Økningen av rammen er lagt  

  til fastlønn pedagoger med sosiale utgifter. 

Det er i tillegg lagt en økning på 50 000 på IKT satsingen etter at den 

langsiktige planen nå er ferdig utarbeidet. 

Nytt budsjett gjennomgått og godkjent. 

 

 

13/2018 Strategisk plan 2018 

- Skolen holder seg til den oppsatte planen bortsett fra alle punktene om 

elevfravær. Rutineoppfølging rundt elevfravær skal tas opp med alle 

lærere i løpet av våren. 

- Rektor ringer alle foresatte som søker om fri for sine barn, informerer om 

regler og viktigheten av at elevene ikke tas ut av undervisning 

Informasjon til orientering 

Deltagende: 

Silje Anine Bell, leder DS 

Gro Blom Olsen, Ansatt repr. Kommunalt ansatte  

Anne Kristin Hultin, pedagogisk personale 

Edel Høydalsvik, politisk representant (FRP) 

Bodil Nordvik, politisk representant (H) 

Azieb Zego, politisk representant (A) 

Mona Mohn, rektor 

Laila Kristiansen, kontorleder og referent 

 

  

    



 

14/2018 Plan for trygt og godt skolemiljø 

- Plan ventet fra Utdanningsetaten har fortsatt ikke kommet 

- Læringsteamet er fortsatt mye inne  

- Skolen følger sine oppsatte fokusområder 

- Mobbeombud i regi av FAU har hatt et foredrag på kveldstid hvor lærere 

og foresatte var invitert. 

- Foreldreundersøkelse fra UDIR i perioden 12/3 – 15/4. UDIR tar 

direktekontakt med foresatte. 

Innspill; Kommer denne undersøkelsen på flere språk? Rektor sjekker dette.  

Informasjon til orientering 

 

15/2018 Politisk representant til Skolemiljøutvalget (SMU) 

Bydelen har meldt om at Srisgantharajah Tharmalingham, politisk representant 

(A) er valgt som representant. 

Det er ønskelig fra DS representanter at rektor tar kontakt med bydelen med innspill 

om at det er ønskelig med en politisk representant som allerede er tilknyttet DS og 

som kjenner skolen. 

Rektor tar kontakt med Grorud bydel 

 

Informasjon til orientering     

  

16/2018 Innføring av 1:1 læringsbrett 

 Planer rundt satsingen med kostnader distribuert til DS medlemmene. Det er 

innhentet flere anbud og det har vært møter med andre skoler som jobber etter 

denne læringsformen. 

Nettbrettene skal kun ha produksjonsapper 

Må øke IKT utgiftene med 50 000 pr år. Dette ble godkjent under punkt 

12/2018 

 Fremvist plan med budsjettøkning godkjent. 

 

17/2018 Nytt fra skolens ledelse 

- Godt samarbeid med Undervisningsbygg (UBF). Alle klasserom og 

korridorer vil bli malt fortløpende. Det har vært befaring på innmeldte 

toaletter som det er for dårlig standard på. Det er gitt signaler på at dette 

skal utbedres av UBF. 

- Den nye skolebehovsplanene er lagt ut til høring. Det er ingen endringer 

der knyttet til Rødtvet skole men det er mulig å komme med innspill. Link 

legges ut på skolens hjemmeside. 

Innspill; DS kan komme med innspill i forbindelse med utbyggingsplanene 

for boliger på Rødtvet. 

- 3 nye lærere på videreutdanning i skoleåret 2018/19 i tillegg til 2 som 

fullfører sine studier. 



- Timeplanlegging for 2018/19 pågår. Vi vet at noen lærere går ut i 

svangerskapspermisjon eller flytter. Det vil derfor utlyses stillinger for 

disse. 

- Rektorstillingen. 1 søker og dette er Mona Mohn. Intervju er avsluttet og 

venter på svar om hun får stillingen. 

 

18/2018 Eventuelt 

 Ingen saker 

  

Neste møte 29/5-18, kl. 16.30-18.00, møterom Administrasjonen 

 

 

 

 

 

 

Silje Anine Bell                                                                 Mona Mohn 

Leder for Driftsstyret Rødtvet skole                      Fungerende rektor Rødtvet skole 

 


