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PROTOKOLL 
DRIFTSSTYREMØTE 07.06.17 

_______________________________________________________________________________ 
 

Møtested Ammerud skole, 3.etasje Personalrommet 

Møtedato Onsdag 07.06.17 kl.17.00 – 19.00 

Referent Kiet Minh Dang 

Til stede Høie, Trine Jennie, foresattes repr. og driftsstyreleder 
Biem, Astrid Wergeland, foresattes repr. og nestleder 
Ben Borgen, politisk valgt repr. (Rødt) 
Urd Andestad, politisk valgt repr. (MDG) 
Srisgantharajah Tharmalingam, politisk valgt vararepr. (AP) 
Ine Marie Aase, ansattes repr. 
Kiet Minh Dang, ansattes repr. og rektor 
Nina Rojano, kontorleder 

Fraværende Frode Englund, politisk valgt repr. (AP) 
Sucre Alba, ansattes repr. 

 
SAK 50/17: GODKJENNING AV INNKALLING OG PROTOKOLL 

Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det vises til innkalling til driftsstyremøte 07.06.17 og protokoll fra forrige møte 13.03,17 
Vedtak: Driftsstyret godkjente innkallingen og protokollen. 
 
SAK 51/17: SKOLEÅRET 2017-2018 / ORGANISERING OG TILSETTINGSBEHOV 

Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg "Oversikt, forslag til neste års teamsammensetning". 
Vedtak: Driftsstyret tok rektors redegjørelse til orientering. 
 

SAK 52/17: ØKONOMI 

Sakstype: Drøftingssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg "Månedsrapport skole april 2017" og "Månedsrapport AKS 2017". Rektor og 
kontorleder redegjorde for status per april 2017. Driftsstyret ber skolen om å utarbeide gode rutiner for 
oppfølging av refusjon for de som er i foreldrepermisjon. I tillegg bør det komme tydeligere frem i rapporteringen 
når det har blitt foretatt en budsjettjustering.  
Vedtak: Driftsstyret tok skolens gjennomgang til orientering. Kontorleder vil utarbeide gode rutiner for oppfølging 
av refusjon og vil også sørge for at Driftsstyret blir holdt løpende orientert når det har blitt foretatt en 
budsjettjustering. 
 
SAK 53/17: STATUS SYKEFRAVÆR 

Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg "Sykefravær AKS status" og vedlegg "Handlingsplan sykefravær AKS". 

Bedriftshelsetjenesten ble koblet inn januar 2017. Sykefraværet har gått ned fra 28,9 % januar 2017 til 8,3 % april 2017. 
Målet er på 7 % sykefravær. 
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Vedtak: Driftsstyret tok rektors gjennomgang til orientering og er fornøyd med fraværsutvikling og ledelsens 
håndtering. 
 
SAK 54/17: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2016 

Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg " Handlingsplan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor". 

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er nytt fra i år. Ammerud skole har vært gjennom en omfattende 
omorganiseringsprosess med nedbemanning og omstrukturering. Skolens samlede resultat fra undersøkelsen viser at vi 
ligger litt over landsgjennomsnittet på de fleste faktorene. Endring kan oppleves som krevende, men de fleste ansatte 
virker stort sett fornøyde. Dette bekreftes gjennom Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor 2016 og de individuelle 
medarbeidersamtalene våren 2017. 
Ledelsen ved skolen har likevel valgt to områder som skolen må jobbe med og tre områder som AKS må jobbe med 
kommende skoleår.  

Vedtak: Driftsstyret tok rektors redegjørelse til orientering. 
 
SAK 55/17: ELEVUNDERSØKELSEN 2016 

Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg "Resultatutvikling pr. indikator (andel elever som blir mobbet 2-3 ganger i mnd. 

eller oftere)" og vedlegg "Elevundersøkelsen tiltak". Årets resultat viser en nedgang fra 7,7 % til 7,0 %. Alle skoler som har 
et resultat på 7 % eller mer vil bli fulgt opp av Læringsmiljøteam i Utdanningsetaten. Arbeidet med utvikling av 
handlingsplan for et trygt og godt læringsmiljø er i gang. Dette arbeidet vil intensiveres høsten 2017 med oppfølging av 
Læringsmiljøteamet. 
Driftsstyret ønsket å få elevundersøkelsen presentert på trinnivå. 

Vedtak: Driftsstyret tok rektors redegjørelse til orientering. Elevundersøkelsen på trinnivå vil bli lagt frem av 
skolens sosiallærer Hilde Solbjør på neste FAU-møte. 
 
SAK 56/17: FORELDREUNDERSØKELSEN VÅREN 2017 

Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg " Foreldreundersøkelsen 2017 områderesultater område D". Resultatet på 

samtlige indikatorer viser meget fornøyde foresatte. Dette er også i tråd med de tilbakemeldingene skolen har fått fra 
foresatte gjennom FAU, Driftsstyret og i utviklingssamtalene våren 2017. 
Vedtak: Driftsstyret tok rektors redegjørelse til orientering og er fornøyd med skolens utvikling. 
 
SAK 57/17: LÆRINGSRESULTATERT 2017 

Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg "Resultater på 1.-3. trinn", vedlegg "Resultater på 4.-5. trinn" og vedlegg 

"Resultatutvikling 7. trinn". Samtlige trinn har hatt en positiv resultatutvikling. 

Vedtak: Driftsstyret er meget fornøyd med de grepene som skolens ledelse har tatt for å heve kvaliteten på det 
pedagogiske tilbudet og ser frem til fortsatt god utvikling for kommende skoleår med enda flere nye grep, 
deriblant de fire ekstra lese- og skrivelærerne. 
 
SAK 58/17: MØTEPLAN FOR SKOLEÅRET 2017-2018 

Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg " Møteplan 2016-2017". 
Vedtak: Rektor lager et forslag som Driftsstyret går gjennom på neste møte. Første driftsstyremøte etter 
sommerferien er 31.08.17. 
 
 
 

Trine Jennie Høie Kiet Minh Dang 

Driftsstyreleder Rektor 
 


