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PROTOKOLL 
DRIFTSSTYREMØTE 19.01.17 

_______________________________________________________________________________ 
 

Møtested Ammerud skole, 3.etasje Personalrommet 

Møtedato Torsdag 19.01.17 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 
Frode Englund, politisk valgt repr. (AP) 
Sucre Alba, ansattes repr. 
Ine Marie Aase, ansattes repr. 
Pia Lang-Holmen, foresatt 

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

 
SAK 36/17: GODKJENNING AV INNKALLING 
Sakstype: Beslutningssak 
Saksutredning: Det vises til innkalling til driftsstyremøte 19.01.17 og protokoll fra forrige møte 06.12.16 
Vedtak: Driftsstyret godkjente innkallingen og protokollen. Driftsstyret ønsker å få tilsendt ny oppdatert årshjul. 
Årshjulet vil også bli lagt ut på skolens hjemmeside. 
 
SAK 37/17: STRATEGISK PLAN 
Sakstype: Drøftingssak 
Saksutredning: Det vises til 
- Vedlegg – Forslag til strategisk plan 2017 
- Vedlegg – Tiltak- og aktivitetsplan 
Rektor gikk gjennom vedleggene og redegjorde for tiltakene i strategisk plan.  
Vedtak: Driftsstyret godkjenner Strategisk plan 2017 med forbehold om at kommentarene under ivaretas: 
- Høyre kolonne i strategisk plan bør fylles inn med indikator og riktig måltall må legges inn i hovedindikator. 
Indikator og måltall vil bli fylt inn og lagt ut på skolens hjemmeside. 
- Det kom mange innspill fra driftsstyret under område "Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende 
læringsmiljø, fritt for mobbing". Rektor holder på å utarbeide en standard for er trygt og godt skolemiljø på 
Ammerud skole. Innspillene fra driftsstyret vil bli tatt med i dette arbeidet. Rektor vil legges frem et utkast av 
standarden på neste driftsstyremøtet. 
- Driftsstyret skal behandle strategisk plan og bør derfor involveres tidligere i arbeidsprosessen neste gang 
strategisk plan skal utarbeides. 
 
SAK 38/17: SYKEFRAVÆR 
Sakstype: Informasjonssak 
Saksutredning: Det vises til vedlegg- notat sykefravær per 31.12.16 
Kommentar fra Driftsstyret: Driftsstyret er bekymret for det høye sykefraværet og lurer på om det kan ha 
sammenheng med nedbemanningsprosessen som skolen satte i gang høsten 2016. 
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Vedtak: Driftsstyret tok rektors redegjørelse til orientering og er fornøyd med de tiltakene som skolen har 
iverksatt for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø. Driftsstyret er også tilfreds med at det høye sykefraværet mest 
sannsynlig ikke har en sammenheng med nedbemanningsprosessen da det er et høyt sykefravær blant AKS-
ansatte og administrasjonen, og ikke blant pedagogene (der kuttene har kommet). 
 
SAK 39/17: BUDSJETT 
Sakstype: Drøftingssak 
Saksutredning: Det vises til 
- Vedlegg – Budsjettforslag bygg, skole (drift) og AKS 
- Vedlegg – Notat til budsjett skole og AKS 
Se vedlegg: spørsmål fra Trine Jennie Høie (foresattes repr. og nestleder) og svar fra skolen. 
Med samme aktivitetsnivå vil prognose for skolen per 31.12.17 være på ca. -600 000 kr. Budsjett for AKS vil gå i 
balanse. 
Vedtak: Driftsstyret godkjente budsjettforslagene. 
 
Eventuelt: 

- Da vi brukt mer tid enn det som var blitt satt av på møtet ble det besluttet å utsette de resterende 
sakene til neste møte som er torsdag 2. mars 2017. 

- Sak vedr. parkeringsplass tas opp og avsluttes på neste møte. 
- Ønske fra driftsstyreleder og nestleder om å bytte rolle – dette tas på neste møte. 

 
 
 
 
 

Astrid Wegeland Biem Kiet Minh Dang 

Driftsstyreleder Rektor 
 
 
 


