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Referat 
Driftsstyremøte, 
11.oktober 2018 

 

 
 

Til stede: Ellen Sundby, Veronica Øren, Viggo Oppegård, Raymond M. 
Kristiansen, Peter Sollie, Marianne Ørbog, Jan Erik Eliassen, Lasse 
Johannesen, Fiaz Ahmed, Randi Sømo 

Forfall:    
Møtegruppe: Driftsstyret Vestli skole 
Møtested: Vestli skole 
Møtetid: 11.10.2018 
Referent: Randi Sømo 
Telefon: 23466350 
Vår ref Vår ref 
Arkivkode  Arkivkode 
Neste møte: 5.desember 2018 kl. 17.00 
 
 
 
Formalia 

Sak 1/18-19 Godkjenning av innkalling 

 Innkalling godkjent. Noen fikk varsel om usikret post. 

 

                           

Informasjon 

Sak 2/18-19       Orientering om 2.tertialrapport for Vestli skole 

 Rapporten viser minus, noe grunnet manglende refusjoner. Fire nye stillinger, lærernormen må 

følges, dette gir penger inn.  1 kroppsøvingslærer, 2 lærere i kunst og håndverk, 1 musikklærer. 

GSI-rapportering i oktober viser at elevantallet har økt, dette gir mer penger inn. Prognosen er pr 

i dag et mindreforbruk på ca 800 000. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar tertialrapporten til orientering 

 

Sak 3/18-19 Orientering om tertialrapport for AKS Vestli 

AKS fått inn mer penger enn beregnet på gratis kjernetid, pengene har gått til ekstra bemanning 

slik at det nå er svært god bemanning. Det er hyret inn Fortellerhuset, foreleser til 

personalutvikling, juleteater, kjøpes inn mye aktivitetsmateriell på tanke på innetid til vinteren. 

AKS får honnør for god utvikling på alle plan. 
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Vedtak: Driftsstyret tar tertialrapporten til orientering 

 

Sak 4/18-19 Ansettelse/Utlysning  

 

Det lyses ut to stillinger som miljøkoordinator i oktober. Det søkes om en barnevernspedagog og 

en vernepleier til disse stillingene. Skolen trenger bredere kompetanse.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar saken og støtter utlysningene med forbehold om at  skolen har 

økonomiske midler til dette 

 

 

 

Beslutning:  

 

Sak 5/18-19 Offentliggjøring av DS møteprotokoller på hjemmesiden 

 

Skolen bes om å legge ut referatene på skolens hjemmeside. Det er ønskelig at det legges ut 

referater fra tidligere år. 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar at møteprotokollene legges ut på skolens hjemmeside 

 

Sak 6/18-19 Arkiv for DS-medlemmer 

Driftsstyret ønsker informasjon om DS arbeid. Kan DS-medlemmene ha et arkiv som man kan ha 

tilgang til? Driftsstyret ber administrasjonen om å undersøke mulighetene for dette og legge 

fram i neste DS-møte. Er det andre skoler som har slik? 

 

Vedtak: Administrasjonen undersøker i område C hvordan dette kan gjøres. Legges fra i neste 

møte. Skolen bes legge fram en anbefaling om dette bør gjøres. 

 

 

Saker til eventuelt 

Sak 7/18-19       

 

• Fra skolen: DS-møte 6.desember flyttes til 5.desember grunnet SMU-møte samme dag 

og elevrådet skal delta. 

• 0800-0830 på refleksdagen deles det ut reflekser med Vestli skole på i samarbeid med 

elevrådet. 

• Heretter blir DS-møtene kl. 17.00 

• Fra Peter Sollie: Informerer om at han flytter fra Oslo 15.desember. Han vil da delta på 

møtet i desember. Vara vil møte deretter inntil ny er utnevnt fra bydelsutvalget. 

• Fra FAU: Fire representanter fra hver klasse er ønsket, og det er langt flere 

representanter med i år. 28 representanter møtte på siste FAU. 9 medlemmer i styret. 

Flere komiteer er utnevnt. Vestlifau.no.bør linkes til på FAU på skolens hjemmeside. 

Deltar på Oslo KFU sine kurs. Mammatreff i samarbeid med skolens ledelse. Pappaklubb 

med fotball. Rødtvetfestival neste uke, FAU fra Vestli skal delta og si noe om Vestli-fest. 
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