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Referat driftsstyremøte 
Tilstede: Thomas Strømdahl, Morten Århus, Hanna Snekkerhaugen, Wenche Savalov 

Frafall: Kine Larsen, Mari Berdal Djupvik, Roger Holland 

Kopi: Øyvor Skofteland, assisterende rektor 

Sekretær: Wenche Savalov, rektor 

Møtested: Sofienberg skole 

Møtetid: Onsdag 11.10.2017 kl 1700. Det blir servert pizza. 

09/17 Godkjenning av innkalling 

Melde saker til eventuelt 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner innkalling 

Sak 10/17 Økonomi 

Status regnskap 2016-2017: Regnskapet viser pt overskudd, ca 1,9 mill. Dette er som 

forventet. Det er ca 30 flere elever på skolen denne høsten enn fjoråret (fjorårets 

10.trinn var få elever), og det er ventet flere penger inn i løpet av høsten pga 

elevtelling. 

 

Informasjon budsjett 2017: Budsjettet går i overskudd, vi bruker litt mer penger på 

utstyr (for eksempel innkjøp piano, innkjøp de ulike seksjoner) samt på ekstra 

assistent og lærerkrefter enn budsjettert. Nytt budsjettarbeid for 2018 starter i 

desember og skal godkjennes i driftsstyret innen 20.januar. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 11/17 Undersøkelser 

Foreldreundersøkelsen: Ble gjennomført i våres, vil tas opp på neste FAU møte 

Elevundersøkelsen: gjennomføres i starten av desember 

Medarbeiderundersøkelsen: Ikke fastsatt noen tid enda 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 12/17 Nasjonale prøver og eksamensresultater: Resultater publiseres på minOsloskole. 

Resultater på nasjonale prøver snart klare og vil være med i vurderingen rundt hver 

enkelt elev sin tilpassede opplæring. Årets eksamensresultater viser oppnådde mål for 

engelsk, ok for norsk mens matematikk viser noe dårligere i matematikk enn det som 

var skolens mål. Tiltak for å bedre dette vil komme i strategisk plan 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak13/17 Strategisk plan 

Årets strategiske plan skal nå evalueres av plangruppa på skolen. Ny strategisk plan 

skal være klar i januar og godkjennes av driftsstyret. Det er ønskelig at det blir en 

gjennomgang i FAU av strategisk plan og hvordan dette dokumentet brukes på skolen. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 14/17 Eventuelt 

Opplæring av driftsstyreledere vil finne sted på Haugenstua skole 24.10 kl 1730-1900 

Neste møte vil bli i januar 2018. Der vil det bli fokus på strategisk plan og budsjett. 

 


