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INNKALLING DRIFTSSTYRET 
 

Til: Driftsstyret Frydenberg 

Kopi: Jan Roar Svendsli, assisterende rektor 

Fra: Anders Gjengedal, rektor 

 

Møtested: Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom: Fryd 

Møtetid: Tirsdag 5.09.17, kl 17.00 – 19.00. Det blir servert pizza. 

 
Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 13.06.2017 

 

Forslag til vedtak:  
Driftsstyret godkjenner innkalling og referat 

 

Melde saker til eventuelt 

Sak 24/17 Oppstart av nytt skoleår 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:             Orientering 

 

Sammendrag av saksbehandlingen 

- Permisjoner og vikariater 

- Elevtall, venteliste 

- Skolens resultater på eksamen våren 2017 

- Klagebehandling 

- Hovedrenhold 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak 25/17 Presentasjon av Driftsyrets oppgaver og rolle 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:             Orientering 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 26/17 Orienteringssak: Økonomi 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: assisterende rektor 

Sakstype:          Orientering 

 

- Ansettelser høsten 2017 

- Gruppestørrelser, antall klasser, kontaktlærer 

- Budsjettstatus  

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
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 Revidering av skolens ordensreglement 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:                    Beslutning 

 

Skolen ved personalet har ved gjennomgang under planleggingsdagene kommet 

frem til enhetlig praksis knyttet til at mobiler ikke skal brukes i undervisning. 

FAU hadde innspill om saken til skolen i møte 9. mai 2017. Elevrådet og SMU 

skal uttale seg om saken.  

 

Skolen er en mobilfri skole.   

Hvis elever har med mobiltelefon på skolen skal den i timene ikke høres eller 

sees.  

 

Skolen ønsker å kunne innføre nye ordensmessige tiltak. Skolens ordensregle-

ment må da revideres. Ved brudd ønsker vi at lærer kan inndra telefonen for res-

ten av timen. Andre tiltak som samtale med eleven og foresatte skal være prøvd 

først. Ved gjentatt brudd ønsker skolen at mobilen kan inndras for resten av sko-

ledagen.  

Elever som ønsker det kan bruke "mobilhotell" i undervisningsrommene. Mobil-

hotell er en frivillig ordning, skolen kan ikke ta økonomisk ansvar for enhetene. 

 

Se også https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-

tema/Laringsmiljo/Mobilbruk-pa-skolen/ 

 

Forslag vedtak: Driftsstyret vedtar de foreslåtte ordensmessige tiltakene som del 

av skolens ordensreglement. 

Sak 27/17 Bevilgning til kantinedrift 2017 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:                    Beslutning 

 

Kantinedrift på Frydenberg skole i 2017 betinger subsidiering på kr 350.000,-.   

 

Skolen ber driftsstyret om å vedta en øvre ramme på kr 350.000,- for å kunne 

forlenge avtaleperioden med bydelen samt å legge inn behovet i forarbeidet til 

budsjett for 2017.     

 

Vedtaket forutsetter kantinedrift i regi av bydelen i tidsrommet 01.01.18 – 

31.12.18. 

 

Forslag vedtak: Driftsstyret vedtar å sette av 350.000,- til kantinedrift for bud-

sjettåret 2018 

Sak 28/17 Møteplan i Driftsstyret 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Mobilbruk-pa-skolen/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/Mobilbruk-pa-skolen/
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Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:                    Beslutning 

 

Forslag datoer: 28. november, 16. januar, 6. mars, 12. juni 

 

Forslag vedtak: Driftsstyret vedtar møteplan for skoleåret 2017/2018 

Sak 29/17 Klassetur for 10B 

Forslag til vedtak: Driftsstyret er positive til søknaden 

Sak 29/17 Eventuelt 

 


