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Møtebok DRIFTSSTYRET 
Til: Tone Anita Fairway, Terje Tvedt Skaufjord, Terje Frostad, Per-Ivar Knutsen, Hussain, Aisha, 

Kurusanth, Tharunya, Kristina Brovold Liknes, Mariana Mikkelsen, Tone Rogstadkjærnet 

Frafall: Anders Gjengedal, rektor 
 

Møtested: Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom: Fryd 

Møtetid: Tirsdag 06.03.18, kl 17.00 – 19.00. Det blir servert pizza. 
 

Sak 6/18 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 16.01.2018 
 

2 saker ble meldt til eventuelt. 
 

 

Vedtak:  
Driftsstyret godkjente innkalling og møtebok. 

Sak 7/18 Informasjon fra rektor 

Rektor gikk gjennom presentasjonen opplæring av Driftsstyret. 

 Sammensetning og konstituering 

 Møteinnkalling og møtetider 

 Gjennomføring av møter, vedtaksførhet og møtegodtgjøring 

 Oppgaver til Driftsstyret og rektors oppgaver overfor Driftsstyret 

 Informasjon om Driftsstyret på skolens hjemmeside 
 

Tilsettinger og permisjoner 

 Vikar for 1 lærer som sluttet 

 4 lærere er i fødselspermisjon 

 2 går ut i fødselspermisjon denne terminen 

 Skolen har så langt fått gode vikarer 

Planlegging av skoleåret 2018-2019 

 Spørreskjema sendt ut (ønsker, permisjoner, andre opplysninger) 

 Setter opp utkast til fag og time i mars 

 Lyser ut stillinger i mars/april 

 Tilsetter april/mai ved behov 

Informasjon om ny lærernorm.  

 Finansieringen klar i revidert statsbudsjett i mai. Før det så er det usikkert 

hvordan lærernormen finanseres. 

 Anslag for Frydenberg skole er 5 stillinger for å oppfylle intensjonene i 

den nye lærernorm 

 Normtallet er basert på GSI fra i fjor (timer til undervisning minus 

spes.ped og særskilt språkopplæring) 

Høring Skolebehovsplan  

 Skolebehovsplanen 2019-2028 vil sendes på høring torsdag 01.03.2018 

med høringsfrist 24.05.2018. 

 Frydenberg står med 6,5 paralleller i den gamle skolebehovsplanen 
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Vedtak:  
Driftsstyret tar informasjonen til orientering  

Sak 8/18 Økonomi; gjennomgang av årsregnskapet for 2017 

Assisterende rektor la fram månedsrapporten for februar 2018 og årsregnskapet 

for 2017.  

 Månedsrapporten for februar viser at skolen har et merforbruk på 179 tu-

sen for de to første månedene 

o De fleste av artene i budsjettet er periodisert likt gjennom året, men 

større innkjøp gjerne gjøres 2 eller 3 ganger i løpet av året. 

o Det er ingen "unormale" tall i månedsrapporten som tyder på at 

skolen går mot et stort merforbruk på noen områder. 

o De fleste budsjettjustering fra sentralt hold blir plassert på lønn, 

men så langt i år har det ikke kommet noen justering 

 

 Årsregnskapet (UDE140 201713) viser et mindreforbruk på 1.158 tusen. 

 

Overskuddet fra årsregnskapet med prosjekter overføres til dette skoleåret som en 

budsjettjustering (sak 11/18) 
 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret tar saken til orientering. 

Sak 9/18 Budsjetter for 2018 
 

Assisterende rektor orienterer om endringene på budsjett 202 (undervisning) som 

følge av ny modell i Osloskolen.  

 For Frydenberg betyr dette at rammen er økt med 274.000 kroner. 

 Differansen mellom foreløpig og endelig ramme foreslås overført i sin 

helhet til lønn pedagogisk personale. 

 Utover det så er budsjett 202 likt det som ble presentert Driftsstyret i ja-

nuar 2018.  

 

Ingen endringer på byggbudsjettet (222) som ble presentert på møtet i januar. 
 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar budsjettene 202 og 222 for Frydenberg skole. 

Sak 10/18 Fullstendighetserklæring 2018 
 

Assisterende rektor gikk gjennom punktene som er en del av fullstendighetser-

klæringen som henger sammen med: 

 Verdigrunnlag og etiske regler for ansatte i Oslo kommune 

 Personalreglementet i Oslo kommune 

 Rundskriv 6/2005 – Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommune 

 Varslingsmottak i Oslo kommune 

 Regnskaps-, rapporterings-, og kontrollrutiner i Oslo kommune 
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Vedtak:  

Driftsstyret tar informasjonen til orientering 

Sak 11/18 Behandling av mindreforbruk 2017 

Budsjettjustering knyttet til mindreforbruket fra 2017 på 1.158 tusen fordeles på:  

 læremidler til elevene 

 bøker til biblioteket 

 seminar og opplæringstiltak for ansatte 

 nytt telefornsystem 

 utbedringer av bygg (elektrisitet, lys, etc.) 
 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar forslaget om budsjettjustering. 

Sak 12/18 Elevundersøkelsen 
 

Nøkkeltallene for Elevundersøkelsen forteller at Frydenberg skole ligger rundt 

gjennomsnittet for Oslo. 

 Det er gjennomført ytterligere undersøkelser om trivsel i tre klasser med 

bakgrunn i tallene fra Elevundersøkelsen på ett trinn. 

 Tallene fra Elevundersøkelsen har blitt drøftet klassevis og på trinn i læ-

rernes utviklingstid 

 Funnene fra Elevundersøkelsen legges fram på foreldremøtene i 2. termin 
  

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar informasjonen til orientering  

Sak 13/18 Eventuelt 

Rutiner rundt innkalling elevmedlemmer i DS og SMU. 

 Bruke flere kanaler til å kalle inn og minne om møtene i SMU og DS 

 

Skolen gjennomfører Driftsstyreopplæringen av de nye elevene som sitter i DS. 
 

 


