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Referent: Elisabeth Gjesti 

Neste møte Høsten 2017 

 

 

  
Innkalling godkjent 

Protokoll godkjent 

 

 

Sak 11 / 2016 – 17  Budsjett – status og konsekvenser. 

Rektor redegjorde for situasjonen mht skolens dårlige økonomi: hun har 

varslet sin oppsigelse, da hun ikke kan lede skolen innenfor de 

rammer/ressurser som er gitt.  

Dette har ført til et møte i Utdanningsetaten, med Astrid Søgnen, Walter 

Frøyen og Elisabeth Gjesti. 

Referat fra møtet ble lest opp og ligger ved. 

Rektor har valgt å trekke sin oppsigelse. 

Konklusjon: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. Skolen 

fortsetter sin drift. Rektor fortsetter. Driftsstyret trekker seg ikke. 

Kine Revheim og Bjørn Gilbert fortalte fra møtet på Rådhuset. Det er ikke 

"ledige midler" fra Oslo kommune. Utdanningsetaten disponerer budsjettet 

for skolene, og nøkkelen til fordeling ligger der. Driftsstyret fikk forklart 

situasjonen og følte seg "hørt". 

 

Sak 12 / 2016 – 17 Foreldreundersøkelsen: 

Stort sett ligger skolen høyt på tilfredshet blant foreldrene. Ledelsen er 

allikevel ikke fornøyd så lenge noen svarer at de ikke er litt enig eller helt 

enig på alle spørsmål.  

Konklusjon: Ledelsen analyserer undersøkelsen og ser hvilke 

virkemidler vi kan ta i bruk for å få enda bedre resultat. 

Driftsstyret ønsker en orientering spesielt i forhold til "mobbing" og 

dette "å se" elevene. 

 

Sak 13 / 2016 – 17 Stillinger og elever neste skoleår, orientering. Skolen får 11 nye 

førsteklassinger og 1 ny fjerdeklassing. Elevene må deles i 5 grupper og 

bemannes deretter. Grunnbemanningen er på plass. 

Konklusjon: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 
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Sak 14 / 2016 – 17 Høringsuttalelse "Byomfattende del av skolebehovsplanen 2018 – 2027", 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner forslag til uttalelse. 
 

 

Eventuelt:  Driftsstyret ønsker å bli invitert til skolens elevavslutning. 

 

 

 

Vedlegg: Referat etter møte i Utdanningsetaten. 

 

 

 

 

Bjørn Gilbert 

Leder Driftsstyret                                                                                Elisabeth Gjesti  

            Referent 

 

  

  

   


