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Møtereferat 

 

 

Til stede: Morten Østerholt (foresatt), Ingeborg Briseid Kraft (V), Terje Olav Moen (A), 

Kristin Vik (H), Linn Johanne Haaland (ansatt) og Cathrine Amundsen (ansatt) 

Yngvil Hestenes (rektor)  

Forfall: Kevin Skog (foresatt) 

Møtegruppe:  Driftsstyret 

Møtested:  Berg skole 

Møtetid:  17.01.18  

Referent: Ane Elisabeth Selinger 

Vår ref AES 

Neste møte  Onsdag 17. januar kl. 16:30 

 

 

Referat fra driftsstyremøte 17.01.18 

 

 

SAK 01.18 - Konstituering av nytt driftsstyre. Ny oppnevning. Valg av leder og nestleder.    

- Foresatte representanter 2018-2020: Morten Andreas Østerholt og Kevin Skog.  

Ingunn Borlaug Lid (1.vara), Jan Børre Staff (2. vara) og Frithjof Jacobsen (3. vara) 

- Ansattrepresentanter: Linn Johanne Haaland. 

(Cathrine Amundsen fortsetter sin periode ut 2018) 

Kristine Stedje (1.vara) og Morten Henriksen (2. vara).  

- Politiske representanter:  

Terje Olav Moen (A), Kristin Vik (H), Ingeborg Briseid Kraft (V) 

Vara 1: Johanne Thunes (A) 

Vara 2: Tor Løken (Frp) 

Vara 3: Stefan Mitchell-Lauridsen (H) 

- Morten Andreas Østerholt (foresatt) ble enstemmig valgt til ny leder.  

Ingeborg Briseid Kraft (V) ble enstemmig gjenvalgt til nestleder. 

 

SAK 02.18 - Godkjenning av referat fra 29.11.17 

Godkjent 

 

SAK 03.18 - Informasjon fra skolens ledelse 

- Vi har hatt innskriving av skolestartere. Det er pr. 08.01.18 50 elever innenfor skolens 

inntaksområde. To elever har søkt seg til andre skoler, syv elever har søkt om overflytting 

til Berg fra andre skoler. Det ligger an til å bli to klasser på 1. trinn til høsten. Vedtak om 

skoleplass sendes ut i mai.  

- Skolens sosiallærer har fått innvilget ett års permisjon. Vikariatet er utlyst, og det var ti 

søkere til stillingen. Marianne Thømt har takket ja. Hun vil jobbe i redusert stilling frem til 

sommeren, og deretter 100%. 

- Musikk/Kroppsøvingsbygget er i rute. Vi regner med å kunne ta det i bruk fra april.  
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SAK 04.18 - Strategisk plan 2018  

- Byrådets overordnede visjon er en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. 

Visjonen for oppvekst- og kunnskapssektoren er:   

«I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha 

høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere 

til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til 

å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.» 

 

- Langsiktige resultatmål i Oslo kommune:   

Resultatforskjellene i Osloskolen skal halveres  

Elevenes motivasjon for læring skal være like høy gjennom hele ungdomstrinnet  

Minst 1 av 3 elever skal søke yrkesfag  

85 % av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring  

 

- Det strategiske kartet for 2018-2021 er i hovedsak en videreføring av målene for perioden 

2017-2020. Målsettingene er stort sett sammenfallende med nasjonale mål for 

opplæringen. 

- Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet  

- Elevenes grunnleggende ferdigheter, dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 

kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet  

- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt 

forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv  

- Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing  

 

- På bakgrunn av føringer fra Oslo kommune og Utdanningsetaten, har Berg skole utarbeidet 

Strategisk plan for 2018. (Se eget dokument)     

 

- Skolens satsingsområder ble gjennomgått i møtet.   

 

Vedtak:  
Driftsstyret godkjenner Strategisk plan for 2018. 

 

SAK 05.18 – Foreløpig budsjett 2018 – Skolen (Se eget saksdokument) 

- Bystyret hadde justeringer av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen til behandling 

den 20. desember. 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. Vedtak om skolens 

budsjett for 2018 må avvente bystyrets vedtak.   

- Rektor melder inn et foreløpig budsjett for 2018 innen 19. januar. Budsjettet baseres på de 

foreløpige rammene. Endelig rammebrev vil bli publisert når bystyret har fattet endelig 

vedtak i sak om justering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolene. 

Etter dette må rektor legge et oppdatert budsjett for 2018 frem for driftsstyret for vedtak. 

 

- Skolens regnskap for 2017 viser et mindreforbruk på ca  kr 270 000,-. Beløpet må 

øremerkes læremidler kroppsøving/musikk-bygg, da vi allerede har mottatt kr 400 000,- i 

prosjektmidler til dette.  

- Skolens foreløpige tildelte budsjett for 2018 er svært stramt, og skolen har med 

øyeblikkelig virkning måttet iverksette innstrammingstiltak. To assistenter som har sluttet, 

erstattes ikke. Det er for tiden sykemeldinger på lærere. I stedet for å erstatte disse med 
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vikarer, er andre lærere omplassert. Timene er tatt fra skolens "mestrings/gruppe-ressurs". 

Det spares inn noe på sosiallærerressursen dette semesteret. 

- Foreløpig budsjett legger opp til betydelig innstramming på lønn og drift.   

- Skolens ledelse vil i mars redegjøre ytterligere for hvilke kutt og innsparinger som er 

iverksatt og planlagt.  

 

Vedtak:  
Driftsstyre mener det foreløpige budsjettet er uforsvarlig. Dette vil medføre et svekket 

opplæringstilbud for elevene. 

 

Driftsstyret tar foreløpig budsjett 2018 til orientering. Budsjett 2018 behandles når endelige 

rammer foreligger.   

 

 

SAK 06.18 - Budsjett 2018 – Aktivitetsskolen (Se eget dokument) 

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner Aktivitetsskolens budsjett for 2018 

 

SAK 07.18 – Eventuelt 

- Ny møtedato: onsdag 7.3.2108 kl.16.30 

 

 

 

 


