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Protokoll 

 

  

PROTOKOLL DRIFTSSTYREMØTE 17.01.18 

 

Tilstede:            

 

 

 

 

Elisabeth Nordeng                   - leder driftsstyret / foreldrerepresentant 

Karin Sandven                         - ansattes representant 

Vibeke Maria Viestad              - foreldrerepresentant 

Mari K Utgarden                      - ansattes representant  

Pål Botilsrud                            - nestleder, politisk representant, AP 

Øyvind Tandberg                     - politisk representant, H 

Metter Karstensen                    - ass.rektor 

Maria Hägnefelt                       - rektor/sekretær 

Berit Riise Kaavik                       

 
 

Ikke tilstede:  Halvard Sutterud                       - politisk representant, MDG 

 

 

Møtegruppe:      

 

 

  Driftsstyremøte 

  

Møtested: Personalrom 

Møtetid: Onsdag 17.01.18 kl. 17.00 

Saksbeh: MH 

Telefon: 23196160 

 

 
 

Saksliste:  

 

01/18 Godkjenning av protokoll og innkalling 

 

                        Protokoll og innkalling godkjent 

  

02/18 Aktuelt fra skolen 

Ved en inkurie ble byrådets forslag til justeringer tatt til orientering i stedet for    

vedtatt.  

Endelige budsjettrammer for grunnskolene i 2018 vil derfor ikke bli fastsatt før 

bystyret har fattet vedtak om ressursfordelingsmodellen. 

Foreløpig budsjett sendes inn til etaten innen fredag 19.01. og vedtas endelig i 

driftsstyremøte etter nærmere beskjed fra etaten.   

 03/18   Strategisk plan 2018 

 Vedtak: Strategisk plan vedtatt 

 



04/18 Årshjul 2018 

          Vedtak: Årshjul vedtatt 

 

05/18 Møteplan vår 2018 

            7/2  

25/4 

 13/6 

 

06/18 Eventuelt  

 For dette årets vinteraktivitetsdag blir det gjort endringer i opplegg og organisering. 

Grunnen til endringene er penger og utfordringer med været de siste årene. For å dra 

til Tryvann kreves utstyr og penger fra elevene. Det strider mot gratisprinsippet. I 

tillegg har vi de siste årene måttet avlyse vinteraktivitetsdagen på 1.-4. trinn pga. 

dårlig vær. Og ved å gjøre ting på en annen måte har litt mer fleksibilitet.  

På bakgrunn av dette, men også for å skape en positiv dag for hele klassen sammen, 

organiserer vi vinteraktivitetsdagen trinnvis.  

Dette bør informeres om til alle elever og foresatte på samme måte. 

 

 Gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i opplæringsloven.  

Skolen kan ikke kreve at elever eller foreldre skal dekke utgifter til aktiviteter som 

kost og losji i forbindelse med leirskoleopphold.  

Ullevål skole kommer fra høsten 2018 ikke til å kreve at foreldrene dekker utgifter i 

forbindelse med leirskole. Vi ser over budsjettet og reserverer penger til å dekke alle 

kostnader for leirskolen. 

          

 

 Spørsmål om hvordan vi agerer angående #Mee too. Vi har etiske retningslinjer. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Nordeng                                                                             Maria Hägnefelt 

Leder driftsstyret                                                                               Rektor og sekretær 

 

 

 

 

 

  

  

                    

                    

 

   

 

 


