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Møtebok DRIFTSSTYRET 
Møtegruppe: Driftsstyret Frydenberg 

Tilstede: Tharunya Kurusanth (Elev), Terje Skaufjord (R), Tone Rogstadkjernet (FAU), Tone Anita 

Fairway (FAU), Kristina Brovold Liknes (SV), Terje Ahmad Frostad (Lærer), Per-Ivar Knudsen, 

Jan Roar Svendsli (assisterende rektor) og Anders Gjengedal(rektor).  

 

Forfall: Aisha Hussain(Elev), Mariana Mikkelsen(H), 

Referent: Jan Roar Svendsli, assisterende rektor 

Fra: Anders Gjengedal, rektor 

Møtested: Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom: Fryd 

Møtetid: Tirsdag 16.01.18, kl 17.00 – 19.00. Det blir servert pizza. 

 
Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 28.11.2017 

Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 

Vedtak:  
Driftsstyret godkjente innkalling og møtebok. 

Sak 2/18 Driftsstyrets mandat 

Rektor orienterte Driftsstyret kort om mandatet til Driftsstyret. 

 

Vedtak: 

Saken tas i neste møte når nye elevrepresentanter er valgt.  

Sak 3/18 Økonomi 

Assisterende rektor gikk gjennom regnskapet for 2017. 

 Færre vedtak om særskilt språkopplæring enn tidligere 

 Innkjøp av PC-er til elev (erstatter PC-er som tar av løsningen 1.1.) 

 Midler til seminar ikke brukt i 2017, overført til 2018 

 Vaktmester lønnes 20% av Undervisningsbygg 

 Status 2017 er 1.141.000 i bokført mindreforbruk i 2017. Skolen hadde et 

mindreforbruk på 3,4 millioner som ble overført fra 2016 til 2017 så sko-

len hadde i 2017 et reelt merforbruk på 2,2 millioner. 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering. 

Sak 4/18 Budsjett 202 undervisning 

 

Assisterende rektor legger fram utkast til budsjett 202 for Driftstyret.  

 Skolen har fått en tildeling på 250.000 for mobilitet som er knyttet til ad-

ministrasjon av elever.  

 Skolen går ned fra 5 ledere til 4 ledere, som er en reell nedgang i lederres-

surs på 40% siden det i 2017 lå 60% undervisning på avdelingslederne 

 Planlegger å styrke administrasjonen med en merkantil stilling 

 Endring av retningslinjene for særskilt språkopplæring som nå skal knyt-
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tes til norsk og norsk fordypning. Dette får betydning for hvordan ressur-

sene til styrking og deling kommer til å bli brukt. 

 Noe av undervisningsressursen må brukes til å redusere gruppestørrelsen i 

fag som bruker spesialrom (mat og helse, kunst og håndverk, naturfag) 

 Mindreforbruket fra 2017 er ikke med i dette budsjettet, men skal behand-

les i DS i mars i forbindelse med budsjettjusteringer og selvstendighetser-

klæringen. 

 Budsjettutkastet speiler utgifter på de ulike artene fra de siste årene med 

uttak av vikarutgifter og refusjoner som henger sammen og som er satt 

lavt i budsjettutkastet. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret vedtok enstemmig budsjett 202. 

Sak 5/18 Budsjetter 222 bygg og skyss 

Assisterende rektor la fram utkast til budsjett 222 for Driftsstyret.  

 De tildelte midlere i rammene er knyttet til arter i budsjettet, så det er ikke 

handlingsrom for å gjøre omdisponeringer og prioriteringer utover det 

som ligger i selve tildelingen. 

 Teknisk sett så ligger skyss også i dette budsjettet på artene 11730 og 

11731, men skilles ut i et eget budsjett. 

 Tildelingen for skyss tar utgangspunkt i hva som ble rapportert for 2017, 

men merforbruk på skyss utover 10.000 refunderes skolen. 

Vedtak: 

Driftsstyret vedtok budsjett 222 enstemmig. 

Sak 6/18 Strategisk plan 2018 

Rektor la fram utkast til Strategisk plan for Frydenberg skole for 2018. 

 De samme hovedområdene som i 2017 

 De fleste av satsingene i 2017 videreføres og utvikles 

 

Vedtak: 

Driftsstyret vedtok skolens Strategisk plan for 2018 enstemmig. 

Sak 5/18 Møteplan for Driftsstyret 2018 

 

Forslag til møtedatoer for Driftsstyret 2018 

Tirsdag 6. mars (Fullstedighetserklæring, årsregnskapsrapport og budsjettjusteringer) 

Tirsdag 12. juni 

Tirsdag 4. september 

Tirsdag 4. desember 

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtok møteplanen for 2018 enstemmig. 

Sak 6/18 Eventuelt 

 

 

 


