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Protokoll Driftsstyret 29.3.2017 
 
 
Til stede: Bjørn Gilbert, pol. valgt 

Henning Stene, pol. valgt 
Tor Kaapvik, pol. valgt 
Frode Stenvik, foresatt 
Renata Hrzanova, foresatt 
Kine Revheim, ansatt  
Inger-Lise Andresen, ansatt 
 
Hilde Bjøralt, ass. rektor  
Elisabeth Gjesti, rektor og sekretær 

Møtegruppe: Driftsstyret Elverhøy skole 
Møtested:        Stort Fellesrom 
Møtetid:          Onsdag 29.3.2017 kl. 16.30           

 

Referent: Elisabeth Gjesti 
Neste møte:     Ikke avtalt, avhenger av tilbakemeldinger fra andre instanser vedr. budsjett 
  
(Ny mal for referat er tatt i bruk.) 

 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
Innkalling og protokoll fra 27.2.2017 godkjent 

Sak 11/ 2016 -17 Sak 11 / 2016 – 17:         Budsjettsituasjonen.       Avdelingsdirektør Walter 
Frøyen var invitert for å drøfte situasjonen med Driftsstyret og informere om 
tildelingsmodellen som ligger til grunn for budsjett-tildelingen.. 
	
Walter Frøyen ga en situasjonsoversikt:  
Elevene som i dag går i spesialgrupper og skoler har et mer sammensatt og 
komplekst vanskebilde enn da systemet med økonomitildeling ut fra 
vanskekategori ble etablert. Små enheter er spesielt sårbare.  
Dette slår spesielt dårlig ut for Elverhøy skole. 
Walter Frøyen har i kraft av sin rolle som avdelingsdirektør for spesialskolene og 
PPT en inngående kjennskap til problematikken. Walter Frøyen har meldt behov 
for gjennomgang av tildelingsmodellen for spesialskolene, knyttet til etatens 
strategi- budsjettarbeidet for 2018. 
Han formidler at Utdanningsetaten har forståelse for skolens kritiske økonomiske 
situasjon. 
Walter Frøyen har gått gjennom skolens budsjett og regnskap, og støtter skolen i at 
det i dag driftes med et driftsbudsjett som er minimalt i forhold til innkjøp. 
Lønnsmidler brukes i henhold til elevenes behov, slik disse fremkommer i 
sakkyndighet og vedtak.  Walter Frøyen bekrefter at økonomi ikke kan brukes som 
begrunnelse for å ikke gi elevene den opplæring de har krav på.  
Walter Frøyen har også fremmet skolens sak inn for etaten og kan fortelle at 
skolen i Direktørmøte 23.3.ble tildelt kr. 650 000 fra "mindreforbrukspotten".  
Han arbeider videre med at skolen skal få en tildeling som samsvarer med 
oppdraget skolen har 
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Driftsstyret ved Elverhøy skole vil uttrykke at det setter stor pris på Walter 
Frøyens engasjement og støtte,- det er viktig at man opplever at det er en felles 
forståelse av situasjonen og et felles mål om å sikre skolen økonomiske rammer 
som samsvarer med dagens elevgruppe og behov. 
Walter Frøyen forlot møtet etter dette. 
 
Det ble deretter fremmet et forslag om å utlyse de siste 60% pedagogstilling. 
Vedtak: Vedtatt med 6 mot 1 stemme:  
Driftsstyret godkjenner utlysning av en 60% lærerstilling. Skolen vil med dette  
ha samme lærerdekning som inneværende skoleår. 
 

Eventuelt Orientering om tilsettinger gjort i mars: 2 lærerstillinger har vært utlyst. 
Det er tilsatt en pedagog i fast stilling, en i vikariat. 

 Det ble nedsatt en "komite" som skal møte Tone Tellevik Dahl når hun har tid til 
dette: Disse skal være med:  
Eksterne: Driftsstyreleder Bjørn Gilbert 
Foresatte: Frode Stenvik 
Ansatte: Kine Revheim 
Rektor kan delta på et formøte og gi nødvendig og oppdatert informasjon før 
møtet. 

 
 
 
 
 
Bjørn Gilbert       Elisabeth Gjesti 
Driftstyreleder        Sekretær 
 
      
          
 
 
 
 
        


