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Møtebok DRIFTSSTYRE 
 

 

 

Tilstede: Milda Dahlstrøm, Sondre Gudmundsønn Wisløff,  Mariana Mikkelsen, Kristina Bruvold 

Liknes,  Terje Tvedt Skaufjord, Tone Rognstadkjæret, Lena Nydahl, Per-Ivar Knudsen og Jan Roar 

Svendsli 

Frafall: Terje Ahmad Frostad, Siv Bjerkeli 

Møtested:  Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom:  Fryd 

Møtetid:  Torsdag 13.06.18, kl 17.00 – 19.00 

 
Sak 15-19 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 6. mars 2019 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkalling og referat 

Sak 16-19 Informasjon fra rektor 

 Avslutning av skoleåret. Kort orientering om eksamen, sluttvurdering, klage-

saker, karakterfri skole.  

 Klasser skoleåret 2019-2020 

o 18 klasser 

o 180 elever på 8. og 10. trinn 

o 168 på 9. trinn 

 Status tilsettinger 2019-2020 

o Ansatt 9 lærer denne våren i faste stillinger 

o Ansatt 1 lærer i vikariat 

 Foreldreundersøkelsen 2019, se vedlegg 1 

 Status kantine, se vedlegg 2 

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering og gir rektor fullmakt til å 

inngå ny avtale om drift av kantine  

Sak 17-19 Økonomistatus 

Driftsrapport UDE100-04, se vedlegg 3  

-Nytt telefonsystem 

 

Underskudd per i dag 2 159 509 kr. I overkant av 2,9 millioner er knyttet til lønn 

og sosiale utgifter.  

 

Mindre avvik på de andre postene i budsjettet.  

 Avvik på190 000 på elev-PCer 

 Avvik på 60 000 på bygningsrelatert utgifter (skolen må stå for en større 

del av utgiftene selv etter 5 år).  
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Summen av utgifter er i overkant av 3 millioner over budsjett. Skolens inntekter 

er ca. 645 000 over budsjett. Resten av differansen dekkes inn av prosjektmidler 

som skolen har fått tildelt. 

 

Skolen har utarbeidet en plan for at budsjettet skal gå i null i løpet av budsjett-

året. Det handler i hovedsak om hvordan de pedagogiske ressursene disponeres 

kommende skoleår, inndekking av permisjoner og reduksjon av vikarutgifter 

knyttet til lærere som er på kurs. 

 Dokumentere at midler er brukt på særskilt språkopplæring (følger bud-

sjettåret). 

 Mer av spesialundervisningen skjer innenfor klassen gjennom økt lærer-

tetthet (i henhold til forskningsbasert kunnskap). Endringen har effekt på 

indikatoren for lærertetthet. 

 Når kravet til lærertetthet for kommende skoleår (måltallene følger sko-

leåret, ikke budsjettåret). Økt lærertetthet i andre termin (lærere som re-

turnerer fra svangerskapspermisjoner). 

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering 

 

Sak 18-19 Sammensetning Driftsstyret 2018/2019 

 

FAU velger nytt medlem til DS. Elevrådet velger nye medlemmer til Driftsstyret 

19. juni.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjon om endring til etterretning 

Sak 19-19 Neste møte i Driftsstyret 

 

Vedtak: Neste møte i Driftsstyret avholdes tirsdag 27. august 2019 

Sak 20-19 Eventuelt 

 

 

 
 


