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Protokoll fra Driftsstyremøte 11.1.2018 

 

Til stede: Bjørn Gilbert, Henning Stene, Heidi Rømming, Renata Hrzanova, Frode Stenvik, Kine 

Revheim, Inger-Lise Andresen, Elisabeth Gjesti 

Forfall: Tor Kaapvik 

Møtegruppe: Driftsstyret Elverhøy skole 

Møtetid: Torsdag 11.1.2018 

Referent: Elisabeth Gjesti 

Neste møte  Frist for Fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport er 09.03.2018. 

   Neste møte: 6.3.2018 kl. 17 – 18. 

 
Innkalling godkjent 

Protokoll godkjent 

 

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

   Bjørn Gilbert går ut som leder, dette var varslet ved oppstart i 2017. 

   Frode Stenvik trer inn som leder, enstemmig valgt 

Takk til Bjørn Gilbert for innsatsen i 2017. 

   Alle driftsstyrets medlemmer fortsetter  

 

Sak 7/2017-18 Strategisk plan gjennomgått og rektor begrunnet valg av satsningsområder 

og aktiviteter / tiltak som er planlagt 
Vedtak: Driftsstyret vedtar rektors forslag til Strategisk plan slik den framgår av 

saksvedlegget 

   Annet: Strategisk plan legges ut på hjemmesiden. 

 

Sak 8/ 2017-18 Budsjett gjennomgått 

Budsjettrammen er mindre enn for 2017. 

Etaten har varslet at man vil komme med en løsning, dette forelå ikke før 

møtet. 

Rektor hat lagt et budsjett med et merforbruk på 2 515000. 

Vedtak: Driftsstyret kan ikke godkjenne det framlagte budsjett med et 

merforbruk på kr. 2515000, og forutsetter at nødvendig tildeling blir gitt 

snarest mulig slik at budsjettet kan godkjennes. 

   

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

Rektor ba Driftsstyret om mulighet til, innenfor moderate rammer, å kunne 

bruke av skolens budsjett til servering på ulike møter og arrangementer. 
Vedtak:Driftsstyret videre-delegerer beslutningsmyndigheten som beskrevet i 

rundskriv 4/2015 til skolens rektor. 

 

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

Orientering: En av skolens elever har hatt en ubehagelig opplevelse i 

skolegården etter skoletid. Denne er håndtert etter vanlige regler, saken er 

politianmeldt og eleven har fått god oppfølging. 

Ingen øvrige saker. 
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Eventuelt: Ingen meldte saker, men det ble framsatt et ønske fra en av de foresatte om 

mer informasjon fra og flere samtaler med skolen om det som er viktige 

satsningsområder for den enkelte elev. 

 Rektor mener det er mulig for hver forelder å be om en samtale med 

kontaktlærer dersom det er behov for mer informasjon. 

Rektor melder fra til personalet om å være oppmerksomme på slike behov. 

  

  
 

Frode Stenvik 

Leder Driftsstyret                                                                                Elisabeth Gjesti  

              Sekretær 


