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PROTOKOLL 

                                                                                                        

 

Til stede:  Knut A. Fjeld, Steinar Mathisen, Solveig Renestøl, Vibeke Bugge, Bjørn Renestøl,  

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

Forfall:  Alexandra Wiland 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Rektors kontor 

Møtetid: Tirsdag 17. januar 2017, kl. 16:30-18:00  

Referent: Håkon Brekkhus 

Telefon: 23 39 33 60 

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

 

 

 

 

Sak  1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

   

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak  2/2017 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2016  

   

Sakspapirer:  

Protokoll fra møtet  29.11.2016. 

 

Vedtak:  

Protokollen fra møtet 29.11.2016 godkjennes. 

 

 

Sak  3/2017 Konstituering av driftsstyret 

 

Saksopplysninger:  

Se innkallingen til møtet. 

 

Vedtak:  

Solveig Renestøl velges som nestleder av driftsstyret for perioden 01.01.2017-31.07.2018.  

 

 

Sak  4/2016 Orienteringssaker fra rektor 

 

  Andre temaer:  

- Økonomirapport pr. desember 2016, som følges opp i neste driftsstyremøte viser et 

mindreforbruk på ca. 1,7 millioner. Disponeringen i 2016 følges opp som egen sak i 

neste møte.  
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- Rektor informerte om at skolen i uke 2 ikke hadde varmt vann før fredag. Gårdeier 

holder på med utbedringsarbeidet. Det er påregnet at hele skolen vil ha varmt vann igjen 

fra 1. februar. 

 

Vedtak:  

Orienteringssakene fra rektor tas til orientering. 

 

 

Sak  5/2017 52613  - Lønnebakken skole – strategisk plan for 2017 
  

Dokumenter i saken: 

 Saksutredningen i sak 5/2017 

 Strategisk plan 2017 

 

Vedtak:     

Den fremlagte strategiske planen vedtas som Lønnebakken skoles strategiske plan i 2017. 

 

 

Sak  6/2017 52613 - Lønnebakken skole – budsjett for 2017 

 

Dokumenter i saken: 

 Saksutredningen i sak 6/2017 

 Budsjettforslag for funksjon 222 

 Budsjettforslag for funksjon 202 

 

Vedtak:     

Det fremlagte budsjettforslaget for funksjon 222 og 202, som samlet samsvarer med tildelt 

rammebevilgning, vedtas som budsjett 2017 for kostnadssted 52613 Lønnebakken skole. 

    
 

Sak  7/2017 Aktivitetsplan for byomfattende tilbud 
  

Dokumenter i saken: 

 Forslag til aktivitetsplan fra UDA 

 

Vedtak:     

Driftsstyret ved Lønnebakken skole støtter forslaget til aktivitetsplan fra UDA. 

Driftsstyret ber rektor etterspørre svar på brev datert 06.09.2016, som omhandler UDAs 

forhold til dagens aktivitetsplan. 

 

 

Sak  8/2017 Eventuelt 

 

  Hærverkserstatning: 

  Foreldrerepresentantene mener at det må finnes andre alternativer enn å kreve at foresatte 

skal dekke 100% i forbindelse med materielle skader som deres elever foretar på skolens 

utstyr/materiell. Graderte egenandeler etterlyses. Hvilken praksis er det ved skoler med 

tilsvarende elevgrunnlag. Foresatte og elever uttrykker at ødelagt utstyr ikke erstattes.  

  Dette støttes av foresatte, elever og ansatte. Rektor bes om å lage en sak på dette til et 

fremtidig driftsstyremøte. Rektor bekrefter at dette vil han gjør etter å ha avholdt møte med 

FAU. 
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OD-dag:  

Elevrepresentantene ønsker at de får mulighet til å delta på OD-dagen. 

Rektor følger opp dette med elevrådet. 

 

 

 

 

 

Oslo, 18. januar 2017 

 

 

 

Knut Arne Fjeld     Håkon Brekkhus 

Driftsstyreleder       Rektor 


