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PROTOKOLL 
DRIFTSSTYREMØTE 

_______________________________________________________________________________ 
 

Møtested Ammerud skole, 3.etasje Personalrommet 

Møtedato torsdag 03.03.16 kl.17.00 – 18.00 

Referent Kiet Minh Dang 

Til stede Biem, Astrid Wergeland, foresattes repr. og driftsstyreleder 
Høie, Trine Jennie, foresattes repr. og nestleder 
Ben Borgen, politisk valgt repr. (Rødt) 
Urd Andestad, politisk valgt repr. (MDG) 
Ine Marie Aase, ansattes repr. 
Sucre Alba, ansattes repr. 
Nina Rojano, kontorleder 

Fraværende Frode Englund, politisk valgt repr. (AP) 
Srisgantharajah Tharmalingam, politisk valgt repr. (AP) 

 
SAK 11/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det vises til innkalling til driftsstyremøtet 23.02.16.  
Vedtak: Driftsstyret godkjente protokoll fra driftsstyremøte 11.02.16 og dagens innkalling. 
 
 
SAK 12/16: VALG – LEDER OG NESTLEDER I DRIFTSTYRET 
 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det skal foretas valg av leder og nestleder for 2016. 
Reglement er forevist driftsstyret på møtet 11.02.16 
Vedtak: Driftsstyret tok informasjon om nye representanter til driftsstyret for 2016 til orientering. 
Valg: Astrid Wergeland Biem ble valgt til leder og Trine Jennie Høie til nestleder for driftsstyret 2016. 
 
 
SAK 13-14-15/16: FULLSTENDIGHETSERKLÆRING REGNSKAPSAVSLUTNING 2015 
 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Skolene skal i følge retningslinjer fra Oslo kommune og Utdanningsetaten legge frem 
fullstendighetserklæring, årsregnskapsrapport samt disponering av mer/mindreforbruk for driftsstyret innen 
07.03.16. Rektor legger frem aktuelle dokumenter i driftsstyremøtet: 
- Skolens fullstendighetserklæring for 2015 
- Årsregnskapsrapport for Ammerud skole 
- Disponering av merforbruk fra 2015 
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Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapporter for 2015. Driftsstyret tar 
skolens disponering av merforbruk fra 2015 til orientering. 
Driftsstyret vedtar skolens årsregnskapsavslutning for 2015: Årsregnskapsrapport, fullstendighetserklæring og 
disponering av merforbruket. 
 
Følgende vil bli behandlet på neste møte 07.04.16: 
- Årsregnskapsrapport for Aktivitetsskolen 
- Aktivitetsskolens disponering av merforbruk fra 2015 
- Månedsrapport for Aktivitetsskolen 
 
 
SAK 16/16: INFORMASJONSSAKER 
 
Sakstype: Informasjonssak. Det vises til sak 9/16: Status prosess vedr. omstilling/nedbemanning og plan for 
informasjon til foresatte 
Saksutredning: Rektor gikk gjennom status siden sist. Omstillingsgruppen som består av to tillitsvalgt, 
verneombud, assisterende rektor og rektor møtes hver 3. uke for å drøfte denne prosessen. Aktuelle tema som 
gruppestørrelse, fysiske rom, ressursfordeling, elevenes individuelle behov osv. vil bli belyst og drøftet. 
Kommentar: Driftsstyret er spesielt bekymret for hva dette vil bety for elevenes fysiske miljø (flere elever i små 
grupperom). 
Vedtak:  
- Informasjon om omorganisering og nedbemanning blir et fast punkt på driftsstyremøtene fremover. 
- Rektor legger ut informasjon om hvor skolen er i prosessen i forhold til omstilling/nedbemanning. Denne 
informasjonen sendes også til driftsstyret på mail. 
- Ledelsen informerer FAU kort om status i prosessen på neste FAU-møte 07.03.16. 
- Sak på neste driftsstyremøte 07.04.16: driftsstyret lager en plan for hvordan skolen kan informere foresatte om 
denne prosessen. 
- Rektor sender undervisningsbygg en søknad om vurdering for riving av lettvegger for å få større grupperom. 
 
 
SAK 17/16: EVENTUELT 
 

• Møteplan: Rektor lager et utkast som drøftes på neste møte. 

• Tall i forhold til § 2.8 særskilt språkopplæring: Rektor legger frem tall på hvor mye skolen "taper" på 
færre vedtak på neste møte. 

• Hva slags ansvar/rolle/forpliktelse har driftsstyremedlemmene? Reglement for driftsstyreordningen 
settes opp som sak på neste driftsstyremøte 

• Dato for neste møte: 07.04.16. Dato for neste møte legges også ut på skolens hjemmeside. 


