Oslo kommune
Utdanningsetaten
Karlsrud skole
Referat fra møte i driftsstyret på Karlsrud skole
Tid: Tirsdag 17. sept.2018 kl. 17.00 - 19.00, Sted: Møterom adm.
Tilstede:

Vararepresentanter:

Anne-Mette Bakke leder (M-F)
Helge Torgersen, nestleder (M-B)
Marianne Wilhelmsen (M-A)
Camilla Haukeland (M-A)
Beate Wilhelmsen (V-B)
Vikki Johansen (M-B)
Elin Mathiesen (V-F)

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

Jon Seglem Wekre (V-E)
Sander Nicolai Olsen Skryseth (V-E)

Forfall:
Kumael Ali Khan (M-E)
Tor Heigre, (M-F)
Theo Koritzinsky (M-B)

SAKER TIL BEHANDLING:
Sak 28/18:

Godkjenning av innkalling, saksliste og melding av saker til eventuelt.
Godkjent, ingen saker meldt til eventuelt.

Sak 29/18:

Godkjenning av referat fra 22.5.18.
Referatet er godkjent og publisert

Sak 30/18:

Skolens resultater, herunder eksamen 10.trinn våren 2018
Skolen kan vise til meget gode resultater på vårens eksamener og også en
positiv utvikling fra 2014-2018.

Sak 31/18:

Økonomi per august 2018
Orientering tatt til etterretning.

Sak 32/18:

Konsekvenser av ny forskrift for aktivitetsskolene i Oslo, herunder forslag til
nye åpningstider og endring i rutiner for deltidplasser.
Vedtak: Driftsstyret vedtar nye åpningstider og nye rutiner for disponering
av deltidsplasser. Åpningstiden endres til kl. 0730-1645 fra 1.1.2019. Når det
gjelder et ev endring ved å stenge kl. 16.30 fra 01.08.19, ønsker DS innspill
fra FAU. Det bemerkes at forskriften tilsier åpningstid fra kl. 07.30-16.30.
Det kan søkes om endring av plass to ganger i året med virkning fra
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1. januar og 1. august. Ved endringer som skal gjelde fra 1. januar er
søknadsfristen 30. november. Ved endringer fra 1. august er søknadsfristen
31. mai. Alle søknader som mottas etter søknadsfristen, blir satt på vent
frem til neste søknadsfrist. Ved søknad om endring av plass vil foresatte
motta et skjema hvor de fyller ut hvilke ukedager og timer tilbudet skal
benyttes.
Sak 33/18:

Nytt reglement for orden og atferd i osloskolen, herunder endringer i lokalt
reglement for Karlsrud skole
Vedtak: Driftsstyret ved Karlsrud skole vedtar i sitt møte 17.9.2018
revidert lokalt ordensreglement for Karlsrud skole. Reglementet legges på
skolens hjemmeside og tas opp i klassene. DS ønsker tilbakemelding fra
elevråd og skoleledelse hvordan det går med elevenes mobilbruk.

Sak 34/18

Årshjul for arbeid i Driftsstyret
Driftsstyret slutter seg til innholdet i forslaget om årshjul for skolens arbeid
i driftsstyre. Representanten Johansen ønsket følgende protokollført:
"Driftstyremøtene på Karlsrud Skole synes kun som orienteringsmøter.
Driftsstyret får liten mulighet til å behandle strategi eller handlingsplaner
og uenigheter blir ikke protokollført. Som eksempel er Miljøfyrtårn et
ledelsessystem som pålegger organisering, miljøfyrtårn ansvarlig og årlige
miljøforbedringer av de sertifiserte organisasjoner hvilket dermed hører
hjemme i strategisk plan og handlingsplaner. Dette er imidlertid utelatt fra
strategi og planer. Det er påpekt av undertegnede i flere styremøter i 2018
uten at dette blir tatt til etteretning eller protokollført." Representanten
Torgersen ønsket dette protokollført: "Jeg mener at det ikke tilligger oss
som representerer kommunen å fremsette forslag basert på våre private
eller partipolitiske meninger i skolenes strategiplaner".

Sak 35/18

Brukerundersøkelse Aktivitetsskolen 2018
Karlsrud AKS kan vise til en sterk forbedring i tilfredshet blant brukerne
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 36/18:

Eventuelt
Informasjon om ny områdedirektør
Jon Isebakke er ansatt som ny områdedirektør for skolegruppe A
Møteplan 2018-2019
Møte mandag 3.12.2018 og mandag 14.1.2019
Prøveplan 2018-2019
Orientering tatt til etterretning

Med hilsen
Anne-Mette Bakke
Leder

Morten Relbo
Rektor
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