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Møtebok fra driftsstyret 

 

Tilstede: Tale Pleym (DS-leder), Hoang H. Nguyen (foresatt), Kristine Johanne Hjelle (Ap 

fast), Allis Kydland (FAU-foresatt), Bente Irene Johansen (H fast), Håkon Selnes 

(ansatt), Helene Wierli (ansatt), Katrine Sølvberg (rektor), Trude Nordli (ass. 

Rektor). 

Møtegruppe:  Driftsstyret ved Nordtvet skole 

Møtested:  Nordtvet skole, møterom v/administrasjonen 

Møtetid:  18.01.2017 17.00-19.00 

Referent: Trude Nordli 

Telefon: 22 82 06 00  

 

 

 

Sak  1 – 17 :  Godkjenning saksliste 

 

Saksliste til møte 18.01.2017 ble godkjent i møtet 18.01.2017. Referatet fra møtet i desember ble 

godkjent i arbeidsmøte 11.januar. 2017. 

   

 

Sak 2 – 17  : Skolens budsjett for 2017 

 

Rektor gikk gjennom saksfremlegg for skolens budsjett.  

Skolen har brukt 1.400.000 for mye i lønnsmidler til pedagogisk personale i 2016. Dersom 222 

budsjettet går på merforbruk må utgiftene dekkes av 202. Tiltak for å få budsjettet 202 til å gå i 

balanse har blitt utarbeidet i samarbeid med MBU. Lønn pedagogisk personale er lagt til 

13.273000. Budsjettpostene ble gjennomgått på 202 budsjettet. Skolen tror kopibudsjettet vil 

minke med økt bruk av Ipad. Skolen har brukt 1.300.000 på korttidsfravær pedagogisk personale i 

2016. Her vil skolen iverksette tiltak for 2017 som vil være sak i skolens AMU.  

 

Skolen er ikke ferdig med å utarbeide tiltak for å redusere lønnsmidlene, noe som vil bli gjort i 

samarbeid med skolens MBU. Noen tiltak vil være sammenslåing av klasser på trinn og styre 

ressursene mer i fht hvor mange voksne som skal være inne i klassene.  

 

Skolen vil søke midler for å få tre ekstra stillinger i norsk og matematikk på 1.-4. trinn. 

Søknadsfrist er 1. februar.  

 

Skolen er forpliktet til å få budsjettet til å gå +/- 0,5% ved årsskiftet.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens 202 og 222 budsjett for 2017 

 

 

Sak  3 – 17 : AKS- budsjett for 2017 

 

AKS budsjett for 2017 ble gjennomgått i møtet 11.januar.  
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Vedtak: Driftsstyret vedtar AKS sitt budsjett for 2017 

  

 

 

Sak 4 – 17: Strategisk plan for 2017   
Strategisk plan ble gjennomgått i arbeidsmøte 11. januar 2017. Driftsstyret ønsker at vi på sen 

høsten går gjennom status for strategisk plan.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar strategisk plan for 2017 

 

Sak 4 - 17: Eventuelt og infosaker 

 

Vårens møter blir: 

1. mars kl 17.00-19.00.  

15. mai kl 17.00-19.00.  

2. juni kl 17.00-19.00.   

 

 

       

        

  

 

 

 

 

 

______________________                                                        _____________________ 

Tale Pleym                        Katrine Sølvberg 

Leder               Sekretær 

 


