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Tid: Mandag 29.mai 2017, kl. 17.00 – 19.00, Sted: Personalrommet.                                                                                                           

 

Tilstede                                                                                                                                                                
Tor Heigre (M-F)     

Helge Torgersen (M-B) 

Camilla Haukeland (M-A) 

Camilla Laache (M-F) 

Theo Koritzinsky (M-B) 

Marianne Wilhelmsen (M-A) 

Patrick Kolflaath Riiser (Elevrepr.) 

Synne Therese Paulsen (Elevrepr.)  

Sara Blichner (M-B) 

Morten Relbo, rektor   

  

 

SAKER TIL BEHANDLING: 

 
Sak 15/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og melding av saker til eventuelt 

   Godkjent. Ingen saker meldt til eventuelt. 

 

Sak 16/17 Godkjenning av referat fra 6.3.17 

   Godkjent 

                    

Sak 17/17 Høringsuttalelse til forslag om ny skolebehovsplan 2018-2027 

   Driftsstyret stiller seg bak uttalelsen som er utarbeidet av leder for FAU og DS. 

 

Sak 18/17 Gjennomgang av driftsstyreopplæring 

 Rektor redegjorde for innholdet i driftsstyreopplæringen, og gikk gjennom 

presentasjonen. Deler av innholdet, herunder ansvarsfordeling og 

myndighetsavklaring, vil være gjenstand for revidering høsten 2017. Det vil også 

redegjøres for antall saker skolen har hatt som er klagerelatert, for eksempel i 

skolebyttesaker. 

 

Sak 19/17 Status økonomi per mars 2017 

 Rektor redegjorde for den økonomiske situasjonen per mars 2017 for Karlsrud 

skole og Aktivitetsskole. Redegjørelsen ble tatt til etterretning.  

 

Sak 20/17 Forslag til IPAD-satsing på 1. og 2.trinn med forslag til finansieringsplan 

 Rektor redegjorde for den faglig pedagogiske og økonomiske planen for innføring 

av nettbrett på 1. og 2.trinn fra høsten 2017. Driftsstyret støtter tiltaket og planen 

for finansiering.  

 

Sak 21/17 Gjennomgang av Foreldreundersøkelsen 

  Rektor redegjorde for resultatene av Foreldreundersøkelsen. Karlsrud skole    

                          hadde 60% svarprosent som er 10% høyere enn gjennomsnittet for Oslo.  

Referat fra driftsstyret på Karlsrud skole.   
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                          Resultatene er i all hovedsak gode for skolen, og viser at det god tilfredshet med  

skoletilbudet som gis. Driftsstyret ønsker høsten 2017 å evaluere metodikken som 

brukes, og vurdere om den er for omfattende.  

 

Sak 22/17 Infosaker 

- Informasjon om ansettelse av ny leder for skolens ungdomstrinn som er 

Solveig Pettersen. Hun tar over for Solvor Vasshus som er ansatt som rektor 

på Seterbråten skole fra 1.8.2017.  

- Informasjon om arbeidsfordeling og ansvar i skolens ledelse fra 1.8.17: 

- Linda Tvedt kommer tilbake som ass.rektor og vil ha hovedansvar for  

  1.-4.trinn 

- Hedda Reiersen fortsetter å ha hovedansvar for 5.-7.trinn  

- Bo Abrahamsson skal ha hovedansvar for Aktivitetsskolen 

- Solveig Pettersen skal ha hovedansvar for 8.-10.trinn 

- Camilla Botten og Maria Skaje skal være avdelingsledere for skolens    

   byomfattende spesialgruppe.  

- Informasjon om takarbeider ble gitt. Disse skal etter planen avsluttes i 

juni/juli. 
    

Sak 23/17 Eventuelt 

- Ingen saker meldt 

   

 

 

Neste møte:  

 

 

Tor Heigre  

Leder     Morten Relbo 

     Rektor 

 


