
 

Protokoll driftstyremøte 16.01.18 kl. 16.30-18.00 Rødtvet skole 

 

Sak 1/2018  Konstituering 

Samme sammensetning. Ingen endring bortsett fra nye politiske vararepresentanter. 

 

Sak 2/2018 Godkjenning av innkalling og godkjenning av referat 

Protokoll kommer sammen med referat fra dagens møte 

Ingen innspill til innkallingen 

 

Sak 3/2018  Strategisk plan 

Strategisk plan 2018 

Gjennomgang av verbaldelen av strategisk plan 

Hovedsatsingsområder: 

• Tilpasset opplæring 

• Økt leseforståelse 

• Trygt og godt læringsmiljø 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Deltagende: 

Silje Anine Bell, leder DS 

Morten Nyhus, vara foresatt 

Gro Blom Olsen, Ansatt repr. Kommunalt ansatte  

Anne Kristin Hultin, pedagogisk personale 

Edel Høydalsvik, politisk representant (FRP) 

Azieb Zego, politisk representant (A) 

Mona Mohn, rektor 

Ulf Nyborg, ass.rektor og referent 

Laila Kristiansen, kontorleder 

 

Bodil Nordvik, politisk representant (H) Kom sent til møtet. 

 

  

    



Sak 4/2018 Regnskap 

Skole: 

Merforbruk i utgangen av 2017 er 4 300 000 kroner. 

Merforbruket inn i 2017 var 4 600 000 kroner. 

Målet er å drifte skolen på en sikker måte, merforbruket skal dekkes over lengre tid. Det viktigste er 

at underskuddet ikke øker. 

Driftsbudsjettet er holdt i 2017, men lønnskostnadene er for høye. 

AKS: 

Også her lønnskostnader som trekker opp. Bruker veldig lite penger på drift. 

Resultatet er på 125 000 kroner i løpet av året. 

Det ble gitt en redegjørelse for regnskapet. Dette ble tatt til orientering. 

 

Sak 5/2018 Budsjett 

AKS:  

Målet er å ikke bruke mer enn budsjettert, slik at resultatet blir det samme som i 2017. 

Gjennomgang av budsjettet. 

 

BYGG: 

Gjennomgang av budsjettet. 

Stort sett det samme som i fjor. 

Skolen må dekke merforbruk på 290 000. Dette skyldes en fordelingsmodell bestemt sentralt i 

Utdanningsetaten. Vi har renholdere som har høyere lønn enn gjennomsnittet for renholdere i Oslo 

kommune (kort fortalt). 

 

SKOLE: 

Gjennomgang av budsjett. 

Økt ramme grunnet høy mobilitet og økt aktivitet i form av satsinger. 

Målet for 2018 er å holde merforbruket uforandret fra 2017. 

Økte kostnader til bygg - 290 000 kroner 

Forventet merforbruk til spesialgruppene – 2 700 000 kroner. 

Driftsstyret godkjenner at skolen setter av foreslåtte midler kr. 600 000 til IKT-satsing.  



Skolen ønsker å sende et brev til Utdanningsetaten og be om en gjennomgang av rammen til 

spesialgruppene. Dette gjøres i samråd med DS. Vi vil også se på organiseringen av spesialgruppene. 

Vi må også se på muligheter ved naturlig avgang. 

Lærernormen vil kunne spille inn på skolens økonomi. Utdanningsetaten har bedt skolene om å 

avvente eventuell overtallighet, men vi vil starte arbeidet med å se hvor vi kan spare inn penger 

allerede denne uken. 

DS godkjenner skolens budsjett. 

 

Sak 6/2018 Nytt fra skolens ledelse 

• Elevundersøkelsen er ikke formelt ferdig ennå. 

o Skoler med høyere enn 7 % på mobbing vil fortsatt få oppfølging. 

o Rødtvet har gått fra 10,8 – 9,3. Oslo for øvrig er dårligere tall 

o Skolen jobber fortsatt med felles regler 

o Jobber med 7. trinn når det gjelder valg. Fortsetter. 

o Aktiv inspeksjon med mange voksne ute. 

o Kjente konsekvenser for regelbrudd 

o Mobbeombudet kommer til Rødtvet skole i regi av FAU. 

 

Sak 7/2018 Politiske representanter til Skolemiljøutvalget 

• Bydelsdirektøren svarte på epost fra rektor. Det er ikke oppnevnt politisk representant fra 

bydelens side. Den som velges sitter i DS. 

 

Sak 8/2018 Nytt fra skolens ledelse 

• Rektorstillingen er utlyst i dag. 

• Helsesøster har sagt opp sin stilling. Det betyr at vi har noe redusert helsesøsterkapasitet 

frem til sommeren. 

• Vi har manglet PPT-rådgiver lenge. Dette skal nå være på plass. 

• Samarbeider med politiet. 

 

 

 

 

Silje Anine Bell        Mona Mohn 

Driftstyreleder        Fung. rektor 


