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Referat driftsstyremøte 

 

Tilstede:  Thomas Strømdahl, Elin Rogndokken, Arild Sverstad Haug, Knut Tvedten, Charlotte Venås, Solveig 

Stige, Olea Sæther, Trym Sibeko, Wenche Savalov 

Ikke møtt:  Roger Holland, Mari Berdal Djupvik, Hanna Snekkerhaugen, Morten Århus 

Kopi:   Øyvor Skofteland, assisterende rektor 

Fra:   Wenche Savalov, rektor 

Møtested:  Sofienberg skole 

Møtetid:  Tirsdag 16.01.2018 kl 1700.  

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner innkalling 

Sak 02/18 Økonomi 

 

Status regnskap 2017: Årsregnskapet vil legges fram i mars. Det viser foreløpig et overskudd på 3,2 

mill. Dette mindreforbruket er ikke ført i budsjettet for 2018 men er penger skolen tar med seg. 

 

Budsjett 2018: Rammen for Sofienberg skole er 28 812 000.  

3 129 000 er til disposisjon når lønnskostnader er dekket. I tillegg planlegges det å bruke midler fra 

de 3,2 mill fra 2017 til utstyr i bibliotek, til studietur for personalet samt til 

undervisningspersonale/assistenter dersom det viser seg at det er midlertidig behov. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner budsjettet for 2018. Driftsstyret ber om en enkel oversikt for hvordan 

mindreforbruk er tenkt/blir disponert. Denne oversikten sendes ut til driftsstyret og ved endringer 

sendes en ny oversikt ut. 

 

Sak 03/18 Personalseminar 

 

Rektor ønsker å ta med personalet på studietur til London to dager i vinterferien. Vi skal bla besøke 

Hampstead school samt jobbe med utvikling av tverrfaglige prosjekter. Målene for turen er forankret i 

strategisk plan. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret gir tillatelse til personaltur 

Sak 04/18 

 

 

 

 

 

Strategisk plan 

 

Skolens strategiske plan for 2018 legges fram til godkjenning: Strategisk plan er utarbeidet fra UDE 

sitt strategiske kart. Vi har konsentrert oss om to mål fra dette kartet. Skolen vil bli gode på tilpasset 

opplæring og vurdering for læring. Tiltakene i strategisk plan skal underbygge dette. Et trygt og godt 
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læringsmiljø fritt for mobbing er også skolens mål. Strategisk plan inneholder tiltak for å nå dette. 

Indikatorer er valgt fra resultater fra nasjonale prøver, eksamen og elevundersøkelsen. 

 

Vedtak: 

På området "Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing" er 

det et mål med nulltoleranse. Alle måltall settes derfor til 0% på dette området. Men denne endring 

godkjenner driftsstyret strategisk plan for 2018. 

Sak 05/18 Undersøkelser 

Rektor orienterte om brukerundersøkelser:  

Foreldreundersøkelsen: jobber med i FAU 

Elevundersøkelsen: Resultater har nettopp kommet. Skal jobbe med denne i klassene, i FAU, i 

personalet og i elevrådet. 

Medarbeiderundersøkelsen: Ikke avholdt enda. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 06/18 Årsplan møter 

Vi planlegger to møter til denne terminen; ett i mars og ett i mai/juni. Vi kommer tilbake til datoer. 

 

Vedtak: 

Møteplan godkjennes 

Sak 07/18 Eventuelt 

1. Rektor orienterte at hun slutter som rektor for å gå over i stilling som områdedirektør i UDE. 

Rektorstilling er utlyst. 

2. Arild Haug ønsker at rektor tar kontakt med bydel for å avklare hvordan rutiner er ved frafall 

hos politiske representanter i driftsstyret; hvem kaller inn vararepresentanter. Det er også 

viktig at bydelen får innsyn i om representantene møter eller ikke. Rektor følger opp. 

 

 

 

 

 

 

  


