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PROTOKOLL 

                                                                                                        

 

Til stede:  Knut A. Fjeld, Alexandra Wiland, Solveig Renestøl, Vibeke Bugge, Bjørn Renestøl,  

Guido Marstrand Lindstrøm, Gry Gåsnes, Ståle Dahlberg og Håkon Brekkhus 

Forfall:  Steinar Mathisen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Rektors kontor 

Møtetid: Tirsdag 14. mars 2017, kl. 16:30-18:00  

Referent: Håkon Brekkhus 

Telefon: 23 39 33 60 

Neste møte: Tirsdag 25. april 2017, kl. 16:30-17:30 

 

 

 

 

Sak  09/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

   

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak  10/2017 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.01.2017  

   

Sakspapirer:  

Protokoll fra møtet  17.01.2017. 

 

Vedtak:  

Protokollen fra møtet 17.01.2017 godkjennes. 

 

 

Sak  11/2016 Orienteringssaker fra rektor 

 

Følgende temaer ble belyst:  

 

Driftsstyreopplæring 2017 

- Informasjonsskriv datert 14.02.17, sendt på mail til alle i driftsstyret 

- Ekstraordinært driftsstyremøte 25/4-17, kl. 16:30-17:30 

 

Fag- og timetall for kommende skoleår 2017-2018 

- timetallet for ungdomstrinnet videreføres som i dag 

- timetallet for barnetrinnet, nedgang på 1 uketime, 1 Oslo-time forsvinner 

 

  Arbeid med strategisk plan 2017 i personalet  

- planen ble vedtatt i forrige DS-møte 

- det er lagt inn aktiviteter, alle ansatte har bidratt i dette arbeidet 

- rektor vil lage en egen sak om dette til møtet i juni 

 

 

https://lonnebakken.osloskolen.no/
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  Status organisasjonsgjennomgang 

- behandlet i lokalt MBU 

- vil følges opp i neste MBU 31/3-17 

- informasjon i neste DS-møte 

 

Status skolebyggsituasjonen  

- skolebehovsplanen for byomfattende tilbud kommer ut 8/5-17 med høringsfrist 

15/6, dette blir derfor sak i juni-møtet 

 

Web-sak 

- Postmottaket for alle Osloskoler vil etter hvert bli sentralt i UDA 

- Kommunikasjon skal foregå via SvarUt (Digitalt førstevalg) 

- Utrullingen starter medio mai, spesialskolene kommer til slutt i februar 2018 

 

Elevsamtaler ungdomstrinnet v/ undervisningsinspektør 

 

Vedtak:  

Orienteringssakene fra rektor og undervisningsinspektør tas til orientering. 

 

 

Sak  12/2017 52613  - Lønnebakken skole – godkjenning av regnskap for 2016 
  

Dokumenter i saken: 

 Fullstendighetserklæring 

 Driftsrapport pr. 31.12.2016 

 Årsregnskapsrapport 

 Disponering av mindreforbruket 

 

Vedtak:     

1. Regnskapet for 2016 godkjennes. 

2. Forslaget til disponeringen av mindreforbruket fra 2016 godkjennes. 

3. Fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport for 2016 sendes inn sammen med 

skjema for disponering av mindreforbruket. 

 

 

Sak  13/2017 52613 - Lønnebakken skole – månedsrapporter 2017 

 

Dokumenter i saken: 

 Månedsrapport for januar 2017 

 Månedsrapport for februar 2017 

 

Vedtak:     

Månedsrapportene for januar og februar godkjennes. 
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Sak  14/2017 Eventuelt 

 

Tilsyn i friminutt og overgangssituasjoner: 

Foreldrerepresentantene og elevrepresentantene tok opp dette. De ønsker at det blir tydelig for elevene hvilke 

voksne som har ansvar for hvilke elever i friminuttene. Rektor følger opp dette.  

 

Skolemåltider: 

Driftsstyret ber rektor lage en sak på dette til neste møte. 

 

Elevrådsmøte: 

Elevrepresentantene ønsker hyppigere møter. Rektor følger opp dette med elevrådsansvarlig. 

 

 

 

 

 

Oslo, 15. mars 2017 

 

 

 

Knut Arne Fjeld     Håkon Brekkhus 

Driftsstyreleder       Rektor 


