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PROTOKOLL 
DRIFTSSTYREMØTE 01.09.16 

_______________________________________________________________________________ 
 

Møtested Ammerud skole, 3.etasje Personalrommet 

Møtedato Torsdag 01.09.16 kl.17.00 – 19.00 

Referent Kiet Minh Dang 

Til stede Biem, Astrid Wergeland, foresattes repr. og driftsstyreleder 
Høie, Trine Jennie, foresattes repr. og nestleder 
Ine Marie Aase, ansattes repr. 
Lene Cecilie Stømner, AKS-leder 

Fraværende Ben Borgen, politisk valgt repr. (Rødt) 
Urd Andestad, politisk valgt repr. (MDG) 
Frode Englund, politisk valgt repr. (AP) 
Sucre Alba, ansattes repr. 

 
SAK 24/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det vises til innkalling til driftsstyremøte 01.09.16 og protokoll fra forrige møte 28.04.16.  
Vedtak: Driftsstyret godkjente innkallingen og protokollen. Driftsstyret ønsker at saksdokumentene (så langt det 
lar seg gjøre) også legges ved innkallingen slik at alle har mulighet til å sette seg inn i sakene før møtet. 
 
SAK 25/16: ØKONOMI AKS 
Sakstype: Informasjonssak 
Saksutredning: Det vises til 
- rapport for 2. tertial AKS 
- rapport for 2. tertial skole 
Rektor gikk gjennom rapportene og redegjorde for status per. august 2016.  
Kommentar fra Driftsstyret: Det var vanskelig for Driftsstyret å få en god oversikt så lenge alle ekstra uforutsette 
utgifter som rivning av vegger, innbrudd i sommerferien osv. ikke var tatt med i rapporten. Det var også 
vanskelig å få en oversikt over hvor mye skolen faktisk sparte på tiltaket i forhold til nedbemanningen. 
Vedtak: Driftsstyret ønsket en ny redegjørelse der alle tallene i forhold til utgifter og inntekter var med. Rektor 
legger frem en ny forenklet oversikt med forklaring på neste møte. 
 
SAK 26/16: STRATEGISK PLAN 2016-2017 
Sakstype: Informasjonssak 
Saksutredning: Det vises til notat vedr. sak 26, 28 og 29 lagt frem i møtet. 
Rektor la fram planen for hvilke fokusområder som skal være med neste års strategisk plan. Det vil bli 
videreføring av alle områdene i nåværende plan. I tillegg vil folkehelseprosjektet med fokus på kosthold, fysisk 
aktivitet og et godt læringsmiljø komme inn i planen. 
Kommentar fra Driftsstyret: Driftsstyret stiller seg positivt til folkehelseprosjektet og understreker viktigheten av et 
godt og trygt læringsmiljø for alle elevene på skolen. 
Vedtak: Driftsstyret tok gjennomgang av planen for neste års strategiske plan til orientering. 
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SAK 27/16: ÅRSHJUL DRIFTSSTYRET 
Sakstype: Informasjonssak 
Saksutredning: Det vises til møteplan for 2016-2017 lagt frem i møtet. 
Kommentar fra Driftsstyret: Driftsstyret ønsket å endre neste møtedato fra torsdag 08.12.16 til tirsdag 06.12.16 
Vedtak: Driftsstyret godkjente møteplanen. 
 
SAK 28/16: OMORGANISERING AV ARBEIDSTID 
Sakstype: Informasjonssak 
Saksutredning: Det vises til omstilling- og nedbemanningsprosessen som skolen er inne i. 
Rektor orienterte om de nye tiltakene og hensikten med innføring av disse: 

- Elevtimen (ukentlig møte mellom lærerne på den enkelte team og sosiallærerne). 
- Elevsaksmøte (ukentlig møte mellom ledelsen og sosiallærerne). 
- Innføring av faste punkter til pedagogiske diskusjoner på lærernes teamtid (regning og lesing/skriving). 
- Systematisk oppfølging av lærerne ved bruk av skolevandring som oppfølgingsverktøy (observasjon 

med tilbakemelding og veiledning). 
 
SAK 29/16: INFORMASJON 
Sakstype: Informasjonssak 

• Rektor redegjorde for innbruddene i sommer og arbeidet med rivning av vegger. Nye ytterdører vil bli 
satt inn i løpet av høsten. 

Kommentar fra Driftsstyret: Driftsstyret har vært bekymret for små klasserom og det at elevtall per kontaktgruppe 
økes. Driftsstyret er fornøyd med at veggene har blitt revet og at elevenes fysiske miljø har blitt ivaretatt. 


