Oslo kommune
Utdanningsetaten
Karlsrud skole
Referat fra møte i driftsstyret på Karlsrud skole
Tid: Torsdag 8. mars 2018 kl. 17.00 - 19.00, Sted: Møterom adm.
Faste representanter:

Vararepresentanter:

Anne Mette Bakke (M-F)
Tor Heigre, leder (M-F)
Marianne Wilhelmsen (M-A)
Camilla Haukeland (M-A)
Helge Torgersen, nestleder (M-B)
Vikki Johansen (M-B)
Theo Koritzinsky (M-B)
Synne Therese Paulsen (M-E)

Lisbeth Kvam Holstad (V-F)
Elin Mathiesen (V-F)
Fredrik Mæhlen (V-A)
Beate Wilhelmsen (V-B)
Ulf Stigen (V-B)
Knut Hedemann (V-B)

Kumael Ali Khan (M-E)
SAKER TIL BEHANDLING:
Sak 8/18

Godkjenning av innkalling, referat fra sist møte, saksliste og melding av saker til
eventuelt
Godkjent.

Sak 9/18

Konstituering og valg av leder og nestleder
Valg av ny leder fra skoleåret 2018-2019: Anne Mette Bakke. Nåværende leder
Tor Heigre fortsetter som leder ut skoleåret.
Nestleder Helge Torgersen gjenvalgt.

Sak 10/18

Forslag til budsjett for skole og aktivitetsskole for 2018
Vedtatt.

Sak 11/18

Forslag til strategisk plan for 2018
Vedtatt.
Det ble bedt om at skolen ved rektor informerer om innhold og planer for
gjennomføring av tiltak i Strategisk plan i neste møte, da det er nye representanter
i styret. Det ble også bestemt at innholdet i plan for 2019 skal påbegynnes i første
møte til høsten. Dette er i tråd med føringene for det strategiske arbeidet. Det ble
foreslått fra en av de politiske oppnevnte repr. å ta inn miljøperspektivet i planene.

Sak 12/18

Årsregnskapsrapport 2017 for skolen inklusiv overføring av mindreforbruk.
Vedtak: Driftsstyret slutter seg til skolens plan for overføring av mindreforbruk.

Sak 13/18

Årsregnskapsrapport 2017 for Aktivitetsskolen inklusiv overføring av merforbruk.
Vedtak: Driftsstyret slutter seg til skolens plan for overføring av merforbruk.

Utdanningsetaten
Karlsrud skole

Besøksadresse:
Cecilie Thoresens vei 8
1153 OSLO
Postadresse:
Pb 14 Lambertseter, 1101 OSLO

Telefon: 23 16 53 00
Telefaks: 23 16 53 97

Org.nr.: 979126743

karlsrud@ude.oslo.kommune.no
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Sak 14/18

Fullstendighetserklæring i forbindelse med regnskapsåret 2017.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner Fullstendighetserklæringen.

Sak 15/18

Forslag til endringer i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen
Driftsstyret slutter seg til forslaget til nytt reglement.

Sak 16/18

Div infosaker:
Sommerskolen 2018
Foreldreundersøkelsen
Lærernorm og betydning for Karlsrud skole
Ny veileder for hjem-skole
Skolebehovsplan 2019-2028
Infosaken om skolebehovsplan blir en egen sak i neste møte.

Sak 17/18

Eventuelt

Rektor sender ppt med info om driftsstyret til nye medlemmer
Det ble informert om en teknisk mulighet som nå finnes for å holde kontakt med
skolen ved langtidssykdom hos elever.
Det ble stilt spørsmål ved regelverket for utlån/leie av skolelokaler. Dette finnes
regler for dette, som det redegjøres for i neste møte.

Neste møte tirsdag 22.5, kl. 17-19.

Med hilsen
Tor Heigre
Leder

Morten Relbo
Rektor
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