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Møtereferat 

 

 

Til stede: Medl. Bjørn Gilbert, pol. valgt 

Medl. Henning Stene, pol. valgt 

Medl. Tor Kaapvik, pol. valgt 

Vara Heidi Rømming, pol. valgt 

Vara Christina Teige Apuzzo, pol. valgt 

Medl. Frode Stenvik, foresatte 

Medl. Kine Revheim, ansatt 

Medl. Inger-Lise Andresen, ansatt 

Hilde Bjøralt, ass. rektor  

Elisabeth Gjest, rektor og sekretær 

Forfall: Renata Hrzanova, foresatte 

Møtegruppe: Driftsstyret Elverhøy skole 

Møtested: Elverhøy skole 

Møtetid: 7.12.2016 

Referent: Elisabeth Gjesti 

Telefon: 23 46 64 10/91563303 

Neste møte: Mandag 17. januar 2017 kl. 17.00 

 

Saksliste 

Alle punkt i møtet var orienteringssaker til det nye Driftsstyret om skolens elever, personale, 

innhold/satsningsområder, drift og status, slik at medlemmene skal kunne vite hva Driftsstyret er 

satt til å styre. Det er derfor ikke fattet vedtak ut over valg, punkt 2/2016-17. 

 

Presentasjon av medlemmene. 

 

1/2016-17 Orientering om skolen og omvisning. 

 

2/2016-17 Konstituering av Driftsstyret. Punktet ble tatt til slutt på møtet, etter at alle var 

orientert om skolen, budsjett og planer. 

  Enstemmig valgt: Leder   Bjørn Gilbert, pol. valgt  

     Nestleder Frode Stenvik, foresatt, far til elev i gr. Rød 

  Øvrige medlemmer møter som vanlige medlemmer med stemmerett. 

  Sekretær:  Rektor Elisabeth Gjesti, møter uten stemmerett.Kommentar:

  Valget vil bli "revurdert" høsten 2017 

 

3/2016-17  Budsjett 2016, orientering. Skolens budsjett er lagt på bakgrunn av elevkategori. 

Spesialskolene i Oslo får tilskudd pr elev ut fra en sum for hver vanske. Eksempel 

autisme, generelle lærevansker eller språk og sammensatte lærevansker. Elverhøy 

skole får i utgangspunktet for elever med språk og sammensatte lærevansker, selv 

om elevene har utfordringer som senere viser seg å gi andre diagnoser. For å kunne 

gi elevene et forsvarlig opplæringstilbud, har skolen måtte tilsette flere ansatte enn 

budsjettet i utgangspunktet tillater. Budsjettet ble lagt i 0 – ved å legge inn antatte 
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sykelønnsrefusjoner på kr.1283000. Dette er i realiteten ikke forenlig med at vi 

samtidig arbeider med å holde sykefraværet nede på 3.5%.  

Avdelingsdirektør Walter Frøyen er hele veien orientert om situasjonen. Han gir oss 

støtte i forhold til driften. Vi vet ikke hva resultatet for 2016 blir, da skolen har fått 

tilskudd til drift av hus for hele året, men antatt vil få trekk for 5 mnd. grunnet 

flytting. Budsjett 2017 blir kjent for oss 16.12. Driftsstyret skal godkjenne neste års 

budsjett innen 20.1.2017. 

 

4/2016-17 Strategisk plan 2017: Hovedområdene er felles for alle skoler i Oslo. 

Hver skole lager en plan innenfor prioriterte områder. Disse områdene skal ivareta  

og sikre elevenes faglige utvikling og ansattes kompetanseutvikling. Driftsstyret 

skal godkjenne neste års Strategiske plan innen 20.1.2017. 

 

5/2016-17 Eventuelt – ingen saker 

 

 

Medlemmene av Driftsstyret bes returnere vedlagte skjema med opplysninger, slik at skolen kan 

utbetale lønn for oppmøtet. 

 

Elisabeth Gjesti 

sekretær 

 

    

    

   


