
   

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ammerud skole 

 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 90 24 00 Org.nr.: 974589656 

Ammerud skole Ammerudveien 49 Telefaks: 22 90 24 01  

 0958 OSLO   
  ammerud@ude.oslo.kommune.no  

  www.ammerud.gs.oslo.no  
 

 
                                                                                                                                                Oslo, 15.02.16 

 
 

PROTOKOLL 
DRIFTSSTYREMØTE 

_______________________________________________________________________________ 
 

Møtested Ammerud skole, 3.etasje glassburet 

Møtedato torsdag 11.02.16 kl.17.00 – 19.00 

Referent Kiet Minh Dang 

Til stede Malin Andersen, foresattes repr. 
Biem, Astrid Wergeland, foresattes repr. 
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 Høie, Trine Jennie, foresattes repr. 
Frode Englund, politisk valgt repr. (AP) 
Srisgantharajah Tharmalingam, politisk valgt repr. (AP) 

 
 
SAK 5/16: GODKJENNING AV INNKALLING 
 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det vises til innkalling til driftsstyremøtet 21.01.16.  
Vedtak: Driftsstyret godkjente protokoll fra ekstra driftsstyremøte 21.01.16 og dagens innkalling. 
 
 
SAK 6/16: PRESENTASJON AV NYE REPRESENTANTER TIL DRIFTSTYRET 2016 
 
Sakstype: Informasjonssak 
Saksutredning: Det skal foretas valg av leder og nestleder for 2016 på neste møte. 
Reglement for driftsstyret ble lagt frem. Driftsstyret leser gjennom reglementet til driftsstyremøtet 03.03.16. 
Vedtak: Driftsstyret tok informasjon om nye representanter til driftsstyret for 2016 til orientering. 
Valg av leder og nestleder settes opp som sak på driftsstyremøtet 03.03.16. Feil på oversikt over 
driftsstyremedlemmer for 2016 redigeres og legges ved protokoll fra driftsstyremøtet 12. februar 2016. 
 
 
SAK 7/16: GJENNOMGANG AV STRATEGISK PLAN FOR NYE MEDLEMMER 
 
Sakstype: Informasjonssak 
Saksutredning: Det vises til behandling av Strategisk plan 2016 gjort i ekstra driftsstyremøte 21.01.16. Rektor 
gjennomgikk strategisk plan for 2016 i møtet. 
Vedtak: Driftsstyret tok Strategisk plan for Ammerud skole 2016 til orientering. 
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SAK 8/16: BUDSJETT 2016 
 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det vises til: 
- Vedlegg 5 – Budsjettforslag skolen funksjon 202 drift 
- Vedlegg 6 – Budsjettforslag skolen funksjon 222 drift 
- Vedlegg 7 – Budsjettforslag aktivitetsskolen 
Kontorleder Nina Rojano og rektor gjennomgikk budsjettforslagene. 
Vedtak: Driftsstyret behandlet og vedtok budsjettforslagene for 2016. 
 
 
SAK 9/16: INFORMASJONSSAKER 
 

• Informasjonssak: Status prosess vedr. omstilling og nedbemanning 
Saksutredning: Rektor gikk gjennom prosessen med omstilling og nedbemanning for skoleår 2016-
2017 og 2017-2018. For å komme i budsjettbalanse innen utgangen av 2018 må det kuttes i ca. 3-4 
pedagogiske årsverk og 1-2 kommunale årsverk. Som en konsekvens av nedbemanning vil organisering 
i 5 kontaktgrupper reduseres til 4 kontaktgrupper. 
Vedtak: Driftsstyret er bekymret for hva dette vil bety for elevene og foresatte. Driftsstyret anser dette 
som en stor sak og ønsker mer informasjon om skolens plan for hvordan foresatte og elever skal bli 
informert om den nye organiseringsformen. Driftsstyret ber om mer informasjon vedrørende: de fysiske 
forholdene, hvilke vurderinger gjøres når nye kontaktgrupper settes sammen og hvilke rutiner har skolen 
for bruk av vikarer og besøksgrupper ved ansattes sykefravær. 

 
 
SAK 10/16: EVENTUELT 
 

• Beslutningssak: Møteoversikt - dato for driftsstyremøter 2016. Dato for driftsstyremøter resten av året 
settes opp som sak på neste møte. 

• Informasjonssak: Gratis kjernetid på AKS. Informasjon om gratis kjernetid på AKS for 1. trinn vil bli tatt 
opp på møtet for skolestartere i mai 2016 

• Informasjonssak: Skøytebane. Lærerne må få beskjed om å benytte seg av skøytebanen i større grad. 
Rektor informerer lærerne om dette. 

• Dato for neste driftsstyremøte: 03.03.16 kl. 17.00 – 19.00. 


