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PROTOKOLL 
DRIFTSSTYREMØTE 13.03.17 

_______________________________________________________________________________ 
 

Møtested Ammerud skole, 3.etasje Personalrommet 

Møtedato Torsdag 13.03.17 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 
Frode Englund, politisk valgt repr. (AP) 
Ine Marie Aase, ansattes repr. 
Srisgantharajah Tharmalingam, politisk valgt vararepr. (AP) 
Kiet Minh Dang, ansattes repr. og rektor 

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

 
 
SAK 47-48/17: FULLSTENDIGHETSERKLÆRING 2016 OG ÅRSREGNSSKAPSRAPPORT 2016 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Skolen skal ifølge retningslinjer fra Oslo kommune og Utdanningsetaten legge frem 
fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport for Driftsstyret innen 07.03.2016. Ammerud skole fikk utvidet 
frist til 13.03.2016 
Rektor legger frem aktuelle dokument i driftsstyremøtet: 
- Vedlegg – Fullstendighetserklæring 2016 
- Vedlegg – Årsregnskapsrapport for skolen 2016 
- Vedlegg – Årsregnskapsrapport for AKS 2016 
Driftsstyret lurer på følgende art: 
11293: Satt av 50 000 til transport 17. mai. Dette ble postert på art 11734. 11293 går ikke på transport. 
11520: Opplæring ansatte. 1. hjelpskurs samt kurs for ansatte. 
11730: Drosjeutgifter for elever til og fra skole. Denne arten refunderes årlig fra UDE. 
Kommentar fra Driftsstyret: Driftsstyret ønsker å få tilsendt driftsrapport hver måned. De som ønsker/har 
interesse kan følge med på disse rapportene. På driftsstyremøtene vil månedsrapport bli lagt fram. 
Driftsrapportene legges frem to ganger i året der Nina Rojano, kontorleder deltar for å svare på spørsmålene 
medlemmene måtte ha til driftsrapportene. 
Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens fullstendighetserklæring og årsregnskapsavslutning for 2016.  
 
SAK 49/17: EVENTUELT 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Vinter 2015 ble sak vedr. antall parkeringsplasser for skolens ansatte og besøkende diskutert i 
driftsstyret. Slik behovet er i dag har dette ikke vært en utfordring for skolens ansatte eller de som besøker 
skolen. 
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Vedtak: Det er ikke behov for justering i forhold til fordeling av antall plasser til skolens ansatte og de 
besøkende. Saken avsluttes. 
 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det er behov for et ekstra driftsstyremøte våren 2017 utover det som har blitt satt opp i 
Møteplan for Driftsstyret skoleår 2016-2017. 
Kommentar fra Driftsstyret: Det er behov for et møte i april og det foreslås at det legges inn et fast møte også i 
april på planen. 
Vedtak: Driftsstyremøte i april legges inn fast i møteplanen, og neste møte er torsdag 27.04.17 kl. 17.00-19.00 
 
SAK 40/17: ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ 
Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Ammerud skole har skoleår 2016-2017 satt inn en ekstra sosiallærer som skal jobbe med 
elevenes psykososiale læringsmiljø. I tillegg skal skolen våren utarbeide en standard for et trygt godt 
læringsmiljø. 
- Vedlegg: Notat - status arbeid med elevens psykososiale miljø 
- Vedlegg: Handlingsplan for et trygt og godt læringsmiljø 
Rektor orienterte om dette arbeidet. 
Kommentar fra Driftsstyret: Driftsstyret er fornøyd med at skolen jobber systematisk med elevenes 
læringsmiljø, men poengterer at det er viktig at foresatte og elever også blir inkludert i dette arbeidet. 
  
SAK 41/17: SPESIALUNDERVISNING § 5.1 OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING § 2.8 
Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Ammerud skole har de siste tre årene hatt tilsyn på gjennomføring av spesialundervisning og 
særskilt språkopplæring 

• 2014/2015: Kommunerevisjonens undersøkelse på gjennomføring av spesialundervisning 

• 2015/2016: Fylkesmannens felles nasjonale tilsyn på spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

• 2016/2017: Ettersyn av Kommunerevisjonens tilsyn fra 2014/2015. 
Skolen har de siste skoleårene gjennomført et stort utviklingsarbeid på dette feltet, både når det gjelder formelle 
krav til spesialundervisningen, men også styrking av kvaliteten og innholdet i spesialundervisningen. 
Fylkesmannen 2015/2016 og Kommunerevisjonen 2016/2017 har konkludert med at all virksomhet ved skolen 
knyttet til spesialundervisning og særskilt språkopplæring, er i tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven, 
og har avsluttet tilsynet. 
- Vedlegg: Notat – status arbeid med spesialundervisning og særskilt språkopplæring 
Kommentar fra Driftsstyret: Driftsstyret er fornøyd og merker en betydelig forbedring når det gjelder 
organisering og kvaliteten på spesialundervisning dette skoleåret. 
 
SAK 42/17: INFORMASJON OM FOLKEHELSEPROSJEKT 
Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: Ammerud skole har sammen med bydel Grorud satt i gang et folkehelseprosjekt med fokus på 
tre områder: 
- Sunt kosthold 
- Fysisk aktivitet 
- Trygt og godt læringsmiljø 
Rektor gikk gjennom status på de ulike tiltakene i prosjektet. 
- Vedlegg: Midtveisevaluering av elevenes fysiske aktivitet 
- Vedlegg: Forslag til retningslinje for mat og måltider ved Ammerud skole 
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SAK 43/17: INFORMASJON OM NY ORGANISERING PÅ AKS 
Sakstype: Orienteringssak 
Saksutredning: AKS-Ammerud har valgt å omorganisere seg for å gi elevene et tilbud som er mer tilpasset 
deres behov. Assistentene er organisert i team. Hvert team har ansvar for et trinn. 
- Vedlegg: Notat – status omorganisering på AKS 
 
 
Eventuelt: 

- Det ble tatt opp hva som er riktig praksis når et styremedlem melder forfall og hvem som evt. skulle 
innkalles/møtes opp. Er det første varamedlem fra samme parti eller er det første medlem på en rangert 
liste i den gruppen hvor det er forfall. Rektor undersøker dette. 

- Pga. mangel på oppmøte på enkelte medlemmer ble det bestemt at rektor ringer rundt og oppdaterer 
mail- og tlf.listen 

- Eirik Ahdell (mat- og helselærer) har ansvar for Elevrådet. Elevrådet vil bli orientert og få mulighet til å 
påvirke saker som har relevans for dem gjennom Eirik. 

 
 
 
 
 

Trine Jennie Høie Kiet Minh Dang 

Driftsstyreleder Rektor 
 
 
 


