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Møtebok fra driftsstyret 

 

Tilstede: Tale Pleym (DS-leder), Alice Kydland (foresatt), Bente (H. fast ut 2017), Helene 

Wierli (fast- ansatt), Håkon Selnes (fast rep ansatt), Ellen Kroge (fast rep ansatt), 

Bodil Nordvik (fast H), H. Sudland (Ap. Ny rep), Katrine Sølvberg (rektor), 

Trude Nordli (ass. Rektor). 

Fraværende: Hoang H. Nguyen (foresatt), Ida Tidemann (FAU-repr) 

Møtegruppe:  Driftsstyret ved Nordtvet skole 

Møtested:  Nordtvet skole, møterom v/administrasjonen 

Møtetid:  17.01.2018 17.00-19.00 

Referent: Trude Nordli 

Telefon: 22 82 06 00  

 

 

 

Sak 1- 18: Konstituering av nytt Driftsstyre for perioden 2018-2020 

 Tale gjenvalgt som leder for to nye år. 

 Alice valgt som nestleder  

 Ida Tidemann (fast foreldrerepresentant) 

 Bodil Nordvik (fast- H) 

 H. Sudland (fast -Ap) 

 Håkon Selnes (fast ansattrepr) 

 Ellen Kroge (fast ansattrepr) 

 

Representanter til SMU foresatte. Gir tilbakemelding om hvem som stiller fra FAU.  

DS medlemmer til SMU: Alice, Tale,  

 

 

Sak 2- 18: Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste 

 Møtebok fra 22. november godkjent og innkalling til dagens møte godkjennes.  

 

 

Sak 3- 18: Skolens økonomi pr. des 2017 og nytt budsjett for 2018 

 Skolens 222-budsjett ble gjennomgått.  

  

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens 222-budsjett for 2018. 

 

 Skolens 202- budsjett ble gjennomgått.  

Skolen har ikke lagt inn forventet justering i fht 3 diagnoser. Skolen har ikke lagt inn 

mindreforbruket fra 2017, ca 280.000kr. Mindreforbruket overføres til skolen i mars 

dersom vi får med oss mindreforbruket fra 2017. Mindreforbruket skal brukes på 

engangstiltak. Ledelsen vurderer å bruke noe av mindreforbruket på seminar for 

personalet ved oppstart av skoleåret 2018/2019. Driftsstyret støtter dette forslaget.  
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UF ønsker også at noe av midlene brukes slik at det kommer elevene direkte til gode. 

Eventuelt tilbakeført mindreforbruket skal brukes på engangstiltak som ikke får 

konsekvenser for videre drift av skolen.   

 

Elev-PC: 300.000. Er omtrent det som skolen må sette av jf. Rammebrevet. I denne posten 

ligger også finansiering av nye iPader til 1. Trinn 

 

Gjennom året vil skolen få noen tilføringer/justeringer til skolens økonomi som kommer 

frem av månedsrapportene som blir gjennomgått på DS-møtene hver gang.  

Driftsstyre kommenterer at de har fått grundig gjennomgang av økonomien på hvert møte 

de siste to årene med godt samarbeid om tiltak for å få god økonomi på skolen.  

 

Vedtak: Driftsstyre vedtar skolens 202-budsjett for 2018. 

 

 

Sak 4- 18: AKS- økonomi pr desember 2018 og utkast nytt budsjett 2018 

215- budsjett for 2018 ble gjennomgått. En stor del av budsjettet dekkes av 

foreldrebetalingen. Lagt inn mer på arten 11292 Ekskursjoner enn tidligere år pga satsning 

på 4. trinnsklubb på AKS.  

Merforbruket fra 2018, 38.000, har vi trukket fra på oppholdsbetalingen på inntekter til 

AKS.  

 

Vedtak: Driftsstyre vedtar AKS 215-budsjett for 2018 

 

 

Sak 5-18: Strategisk plan 2018-2021 

Gjennomgang av strategisk plan 2018 og aktivitetsplanen. Ingen endringer siden 

arbeidsmøte.  

 

Vedtak: Driftsstyre vedtar Strategisk plan for 2018-2021  

 

 

Sak 6-18: Eventuelt og infosaker 

 Møtedatoer Driftsstyre: Saksdokumenter sendes til faste representanter. 

Vararepresentanter får videresendt saksdokumenter fra sin faste representanter.  

  * Torsdag 1. Mars 17-19. 

  * Onsdag 25. April 17-19 

  * Onsdag 30. Mai 17-19 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

______________________                                                        _____________________ 

Tale Pleym                        Katrine Sølvberg 

Leder               Sekretær 


