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Referat 
Driftsstyremøte, 
25.april 2019 

 

Til stede: Ellen Sundby, Veronica Øren, Viggo Oppegård, Marianne Ørbog, 
Lasse Johannesen, Fiaz Ahmed, Randi Sømo 

Forfall: Raymond M. Kristiansen, Mona Løberg 
Møtegruppe: Driftsstyret Vestli skole 
Møtested: Vestli skole 
Møtetid:  25.04.2019 
Referent: Randi Sømo 
Telefon: 23466350 
Vår ref  Vår ref 
Arkivkode  Arkivkode 
Neste møte:   
 
 
Formalia 

Sak 27/18-19 Godkjenning av referat og innkalling  

 

Vedtak: Referat og innkalling er godkjent, men det var enighet i forrige møte om at innkalling 

også skal sendes på epost. Det ble stilt spørsmål om driftsstyret vil bli involvert i arbeidet med 

utarbeidelse av ny logo, det vil det. 

Informasjon:  

Sak 28/18-19: Status skolens økonomi 

Kvartalsrapporten ble lagt fram Ligger an til et estimert mindreforbruk på 5 372 000 ved årets slutt 
etter förste kvartal. Noe grunnet sykelønnsrefusjon som er mye høyere enn budsjettert. Ingen 
innkjøp er foretatt, slik at avviket vil bli mindre ved årsslutt. Skolen leier parkeringsplasser av 
borettslaget ved siden av. Skolen gått inn i avtale med RIKT, som skal styre innföringen av iPad, 
både teknisk og pedagogisk.  
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
 

Sak 29/18-19: Tilsettingsbehov for neste  skoleår 

• Skolen mangler fortsatt kontaktlærere. Det vil bli lyst ut en gang til nå på våren, også med 
link til Varingen og Romerikes Blad for å rekruttere lærere fra nabokommuner. 

• I den byomfattende gruppa er det lyst ut stillinger som spesialpedagog og 
barnevernspedagog/vernepleier. Dette også med tanke på å  bygge opp en ny 
personalgruppe rundt den gruppa med tanke på utvidelse  når vi flytter i ny skole. Skolen 
er i gang med intervjuer. 
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• Skolen har önske om og behov for, en prosjektstilling som psykolog, fra skolestart og ett 
skoleår. Vi skal i gang med Fagfornyelsen, elevstemmen skal høres mer, det er fokus på 
elevenes psykiske helse, det er lang ventetid på BUP. Skolen har behov for en egen 
psykolog for å demme opp for elevenes behov. 
 DS ønsker å avvente til nærmere sommeren for å se om det er realistisk økonomisk. 
Utdanningsforbundet ønsker å diskutere det med personalet før det tas avgjørelse. 
Saken utsettes og det blir et ekstraordinært møte i DS 20.mai hvor det avgjøres. Skolen 
legger da fram erfaringer fra Slemdal skole som har prøvd ut dette. DS tenker at dette  er 
viktig for skolens psykososiale miljø. 
 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering  
 
Sak 30/18-19: Status AKS økonomi 

AKS har fått en justering på 639000 i forbindelse med gratis kjernetid for høstens 1.trinn. Det er 
godt kontroll på økonomien i AKS nå i vår. 
 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
 

Sak 31/18-19: Orientering om statusen på AKS 

AKS har gjennomført trinnvis foreldrekaffe i vår, det har vært veldig populært og  mange foreldre 
har møtt opp. Foreldrene bakte kaker til "salg" med lekepenger for elevene.  Det har vært 
danseoppvisning, og foreldrene fikk delta på læringsstøtttende aktiviteter. Det har vært vellykkete 
arrangement. Driftsstyreleder kommenterte at det er flott at AKS bygger opp om sosiale bindinger 
mellom foreldrene. AKS samarbeider også med kontaktlærerne på 1. - 3.trinn om innspill til 
utviklingssamtaler. AKS-lederne i område C skal, i regi av områdedirektør,  til Stockholm på 
studietur i mai. 
 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
 

Sak 32/18-19: Resultatutvikling på 1.- 3.trinn 

Resultatutviklingen ble lagt fram, det er god utvikling fra 1. – 3.trinn. 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 33/18-19: Orientering om implementering av iPad 

Skolen har inngått samarbeid med RIKT om opplæring og implementering av iPad. 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 34/18-19: Bestemme dato for DS opplæring  

Det må settes opp en dato for et ekstra DS-møte med driftstyreopplæring og behandling av 

opprettelse av prosjektstillingen som psykolog. Møtet starter med behandling av prosjektstillingen 

og fortsetter med opplæring.Mandag 20. Mai 1700-1830. starter möte med prosjektstillingen 
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Vedtak: Driftstyret vedtar at ekstra møte i Driftsstyret blir mandag 20.mai kl. 17.00 – 19.30 

 

Sak 35/18-19        Eventuelt 

• 15.mai er det foreldremøte i regi av  FAU på Tokerud og Vestli. Det vil bli bespisning. 

Mobbeombudet skal snakke til foreldrene om språkbruk, som er det elevene melder er den 

største faktoren for mobbing på skolen. Det vil vli gruppediskusjoner. Det er viktig med et godt 

samarbeid med Tokerud, som skal overta elevene fra Vestli. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

 

 

 

 
 

 


