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Møteinnkalling 

 

 

Til: Driftsstyrets medlemmer og varamedlemmer, Elverhøy skole 

Fra: Sekretær Elisabeth Gjesti 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Lille Fellesrom, 2. etg Elverhøy skole 

Møtetid: 11.01.2018 17:00 

Saksbeh: Elisabeth Gjesti 

Telefon: 23 46 64 10 / 915 63 303 

 

Saksliste:  

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av protokoll 

 

Sak 6/2017-18  Evt. konstituering av nytt driftsstyret  

 

Sak 7/2017-18  Strategisk plan  

 

Sak 8/ 2017-18 Budsjett  

 

Sak 9/2017-18  Myndighet til å beslutte servering av mat og drikke for kommunens regning  
 

Sak 10/2017-18 Elevenes psykososiale miljø, det gis en muntlig orientering om evt. saker 
 

 
 

Eventuelt 

 

 

 

Enkel bevertning ved møtets begynnelse. Eventuelt forfall meldes rektor. 

 

 

Vennligst bekreft at dere har mottatt innkallingen ved å svare på denne eposten. 

 

 

 

Elisabeth Gjesti 

sekretær 
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Saksframstilling til Driftsstyremøte 11.1.2018 

Sak 6: Evt. konstituering av nytt Driftsstyre.  

Skolen avventer melding fra Bydelen om evt. oppnevning av nytt Driftsstyret. Siste oppnevning er "i utakt" 

med øvrige skoler. 

Ved første møte for Elverhøy ble det også uttrykt at leder for Driftsstyret kunne skifte ved dette årsskiftet, 

fra Bjørn Gilbert til Frode Stenvik.  

Driftsstyret behandler denne saken på møtet 11.1.18. 

 

Sak 7: Strategisk plan. Vedlagt. 

Strategisk plan er skrevet ut fra gitte føringer fra Oslo kommune og Utdanningsetaten, samt behov for 

videreutvikling skolen selv ser. 

Utviklingsområdene er samlet ment å skulle gi elevene et større læringsutbytte. 

Rektors forslag til vedtak:  

Driftsstyret vedtar rektors forslag til Strategisk plan slik det framgår av saksvedlegget 

 

Sak 8: Budsjett 2018 

Rektor vil fremme et forslag til budsjett for 2018.  

I henhold til reglement for driftsstyrer, har driftsstyrene ansvar for å vedta et budsjett for skolen innenfor 

den gitte budsjettrammen. Rammen er gitt i rammebrev av desember 2017. Driftsstyret er videre pålagt å 

videredelegere myndighet til rektor slik at daglig pedagogisk og annen drift av skolen blir ivaretatt. 

Budsjettet blir lagt utenfor den tildelte ramme på 11 467 000. 

Dette gjøres etter et møte med Utdanningsetatens økonomidirektør den 4.1.2018. 

På møtet ble det klart sagt at etaten ikke kommer til å trekke for merforbruket i 2017 og at de "vil finne en 

løsning" for 2018. 

Etaten er klar over at eksisterende system med tildeling ut fra elev-vanske ikke kan brukes for Elverhøy 

skole, da elevgrunnlaget er annerledes enn modellen forutsetter. 

Det ble gitt full tillit til budsjett-disponeringen i 2017, og understreket at de ser at vi ikke "misbruker" 

midler. 

Budsjettforslaget foreligger ikke i dag, da vi avventer en tilbakemelding fra etaten om hvordan det skal 

føres. 

Lønnsbudsjettet blir lagt med utgangspunkt i desemberlønn 2018, med en økning av lærlingelønn til 80%,  

Vikarbudsjettet blir lagt noe ned, da langtidssykemeldt antas å være tilbake i full jobb fra mars / april 2018.  

For øvrig regner vi med samme aktivitet som høst 2017. 

Driftsbudsjettet blir lagt ut fra erfart forbruk i 2018. 

Rektors forslag til vedtak 

Driftsstyret vedtar rektors forslag til budsjett knyttet til ordinær drift og strategiske initiativ i årsplanen 

2018 slik det framgår av saksforelegget og det lagte tallbudsjett når det foreligger.. 

 

Sak 9: Rektor ber Driftsstyret om fullmakt til å kunne ha enkel servering ved arrangementer i skolens regi, 

jfr. Vedlegg. 

Rektors forslag til vedtak: 

Driftsstyret videre-delegerer beslutningsmyndigheten som beskrevet i rundskriv 4/2015 til skolens rektor. 

 

Vedlegg: Protokoll fra siste møte 

  Strategisk plan med aktivitetsplan for 2018 

Rundskriv 4/2015: Myndighet til å beslutte servering av mat og drikke for 

kommunens regning 

 

Med hilsen 

Elisabeth Gjesti   

Sekretær for Driftsstyret   

 


