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Møtebok DRIFTSSTYRET 
Tilstede: Anders Gjengedal (rektor), Jan Roar Svendsli (arr.rektor), Per-Ivar Knutsen (lærer), Tone 
Rogstadkjærnet, Karianne Hansen Heien, Mariana Mikkelsen, Kristina Brovold Liknes og Lena 
Nydal. 
 
Forfall : Terje T. Skaufjord og Siv Bjerkeli, Milda og Sondre 
Møterom: Fryd 
Møtetid:  Tirsdag 20.11.18, kl 17.00 – 19.00. 
Referent: Jan Roar Svendsli 
 
 
Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 11.09.2018 

Melde saker til eventuelt 
 
Oppfølging fra eventuelt forrige møte om å ansette eget renholdspersonale på 
skolen. 
 
Vedtak:  
Driftsstyret godkjenner innkalling og referat med følgene tilføyelse: 
I referatet stod det at Karianne var på forrige møte i Ds. Det er ikke korrekt. 

Sak 22/18 Valg av leder til DS 
 
Vedtak:  
Driftsstyret valgte Tone Rogstadkjærnet til mye leder. 

Sak 22/18 Økonomi 
Assisterende rektor orienterer DS om UDE100 fra oktober 
 
Merforbruket på i underkant av 1,5 millioner per oktober skyldes i hovedska 

• Har våren 2018 gått med 1,5 flere lærere mer enn nødvendig for å oppfylle 
lærernormen denne våren. I høst vil skolen ha en lærerstilling mer enn 
kravet for å oppfylle lærernormen.  

• Skolen har brukt mer på assistent enn opprinnelig budsjettert, 330.000. 
• Skolen har ikke økt lederressursen. 
• Skolen har gjort større investeringer på IKT og telefonsystem, 125.000 
• Skolen har investert i undervisningsmateriell, 360.000 
• Skolen har fått økte kostnader knyttet til bygget etter at skolen har gått fra 

prosjektperiode til ordinær drift, 132.000 
• Økte utgifter til opplæring og kurs, 170.000 
• Kostnader knyttet til vikarer for lærere som er i permisjoner. 

 
Differansen mellom lønn og sosiale utgifter og refusjoner er 1.389.000 
 
Andre ting som påvirker regnskapet 
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• Refusjoner fra fødselspermisjoner og sykemeldinger kommer tre måneder 
på etterskudd, forventer en økning av refusjonene denne høsten. 

• Utfallet av søknader om særskilt elevpris på 4 elever er ikke klart, kan 
dreie seg om ca. 800.000. 

• Overføringer til å dekke lærernormen fra høsten dekker ikke skolens 
lønnsutgifter i praksis. 

• Økte kostnader med endret ordning av kontaktlærer, 100.000 
• Økte kostnader knyttet til overtid, 120.000 
• Økte utgifter til elevtransport refunderes, 110.000 

 
Informasjon U22, søknad midler 

• 771.000 til frokost til elevene og miljøarbeider. 
• 50.000 til aktiviteter i samarbeid med Elevrådet. 

 
Stillinger og tilsettinger 

• Vikar for lærer som går ut i fødselspermisjon i desember er ansatt 
• En lærer fikk nye stilling utenbys og må erstattes fra januar. 
• Assistent i deltidsstilling er engasjert for å løse akutte utfordringer i en 

klasse på 9. trinn 
 
Informasjon budsjett 2018 

• Skoleområdet U22 har fått 14 millioner. 
• Det er ikke varslet kutt i neste års skolebudsjett. 

 
Vedtak:  
Driftsstyret tar sakene til orientering 

Sak 23/18 Drift av kantina 
Skolen ønsker å videreføre samarbeidet om kantinedrift med bydelen. Tidligere 
har DS forskuttert at midler i påfølgende års budsjett avsettes til å sikre videre 
drift. Skolen har tidligere bidratt med 350.000,- kr. 
 
Vedtak:  
Driftsstyret vedtar å avsette 350.000,- til videre drift av kantina i budsjett 
2019 

Sak 24/18 Undersøkelser 
Rektor presentert noen funn fra Elevundersøkelsen. Frydenberg skole kan vise til 
stabile tall, en svak positiv utvikling på området vurdering for læring og en svak 
nedgang i hva elevene rapporterer om støtte hjemmefra i skolearbeidet. 
 
DS får en bredere oversikt over tallene fra Elevundersøkelsen i neste møte i ja-
nuar. 
 
Vedtak:  
Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak 25/18 Nasjonale prøver 
 
Rektor presenterte tallene fra årets nasjonale prøver som ble sendt ut sammen 
med innkallingen til DS.  
 
Resultater regning 8. trinn 
Frydenberg Oslo Norge 

4 % 7 % 9 % 

16 % 17 % 21 % 

26 % 32 % 37 % 

29 % 26 % 23 % 

25 % 18 % 10 % 
 

Resultater regning 9. trinn 
Frydenberg Oslo Norge 

7 % 4 % 5 % 

20 % 12 % 14 % 

31 % 27 % 33 % 

24 % 28 % 28 % 

19 % 29 % 20 % 
 

Resultater lesing 8. trinn 
Frydenberg Oslo Norge 

4 % 7 % 9 % 

13 % 13 % 17 % 

35 % 34 % 42 % 

28 % 25 % 21 % 

21 % 21 % 10 % 

 
 

Resultater lesing 9. trinn 
Frydenberg Oslo Norge 

11 % 5 % 6 % 

15 % 9 % 11 % 

38 % 28 % 37 % 

18 % 26 % 27 % 

18 % 32 % 20 % 
 

Resultater engelsk 8. trinn 
Frydenberg Oslo Norge 

3 % 5 % 8 % 

10 % 13 % 19 % 

35 % 39 % 42 % 

25 % 25 % 19 % 

28 % 18 % 11 % 
 

 

 
Med bakgrunn i signaler fra lærergruppen vil skolen gjennomføre tiltak for å øke 
elevenes leseferdigheter. Skolen har knyttet kontakt med ressurser i læringsmiljø-
teamet som har god kompetanse på lesing og har planlagt å gjennomføre ulike 
kurs i personalet med tanke på å øke lærerne kompetanse til å drive leseopplæ-
ring. 
 
Vedtak:  
Driftsstyret tar resultatene til orientering 

Sak 26/18 Strategisk plan 
 
Prosess med utvikling av ny strategisk plan gjennomgås. Ny plan skal behandles i 
DS 15. januar. 
 
Ledelsen, plangruppa og fagkoordinatorene i norsk og engelsk utarbeider et ut-
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kast som legges fram til lærerne. Etter at lærerne har kommet med sine innspill 
legges strategisk plan fram for DS. 
 
Vedtak:  
Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 27/17 Eventuelt 
Ansettelse av renholdspersonale 
Skolen har per i dag ikke tilstrekkelig med lederressurser til å kunne ansatte og 
følge opp renholdspersonale. 
 
Det er snakk om at vaktmester før nye oppgaver med Flerbrukshallen. Det er 
vaktmester som i det daglige som følger opp renholdspersonalets arbeidsoppga-
ver. Skolen ønsker ikke per i dag å ansatte eget renholdspersonale før endringene 
i vaktmesters arbeidsoppgaver er avklart. 
 
Skolens renholdsavtale med iSS utløper 1.12.2018. Det er for liten tid til å plan-
legge og gjennomføre en eventuell ansettelsesprosess av renholdere.  
 
Skolen har fått hjelp av UDA til å arrangere anbud på ny renholdsavtale. 
 
Kutt i bydelens ressurser på Frydenberg skole 
Bydelen har i sitt budsjettforslag foreslått kutt som berører Frydenberg skole. 
Rektor la fram et brev til Bydelsadministrasjonen hvor han argumenterer mot 
kuttforslagene som berører kantinedriften på Frydenberg skole, Aktiv sin tilstede-
værelse på Frydenberg skole og miljøarbeider fra Gateteamet som har deler av sin 
stilling på Frydenberg skole. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret stiller seg bak rektors utkast til å kontakte Bydelsadministrasjonen. I 
tillegg ønsker DS at brevet sendes til Oppvekst, miljø og kultur, Helse og sosial 
komiteen, Arbeidsutvalget i Bydelsutvalget og Byrådet. 
 
Rektor sender på veiene av DS brevet fredag 23.11.2018. 
 
Søknad om støtte til skoleballet 
Driftsstyret har fått en søknad om økonomisk støtte til å dekke utgiftene til perso-
nalet i kantina og til ekstraordinært renhold i forbindelse med skoleballet den 17. 
januar. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret godkjenner søknaden. 

 


