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Protokoll - 
Driftsstyret 

 

 

Til stede: Ivar Christiansen (Leder), Albert Bolstad (Nestleder), Aase Olafsen (Medlem), 

Therese Neby Morønning (Foresatt), Wenche Skavnes (Foresatt), 

Jørgen Valstad Erichsen (Ansatt), Jon Idir Gullbrekken (Ansatt), 

Johannes N. C. Skavnes (Elevrådsnestleder), 

Pål Garsjø (rektor), Frode Østbø (referent) 

 

Forfall: Ali Ehsan Safa (Elevrådsleder) 

  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Skolens møterom 

Møtetid: Mandag 21. januar 2019, kl. 16.00  
 

 

 
AGENDA 

  

Saknr. Sak Dokumenter 

23 2018/2019 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokollen 
fra 21.11.2018 
 
Vedtak: Godkjent 
 

Protokoll 
 

24 2018/2019 Regnskap 2018 og Budsjett 2019 
Det ser ut til å bli et mindreforbruk for 2018 på om lag 
550'. Budsjettforslag fremlagt. 
Vedtak: Godkjent 
 

 

25 2018/2019 Utlyste vikariater og tanker om bemanning 
 
Vedtak: Skolen står i fare for å miste lærekrefter fordi 
budsjettsituasjonen ikke holder tritt med lærernes 
kompetanseheving og økende utgifter. Driftsstyret ber 
skolens ledelse forberede en sak med skriftlig 
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argumentasjon som beskriver dette og bli løpende 
orientert om situasjonen.  
 

26 2018/2019 Strategisk plan 
Det er utarbeidet en verbaldel som beskriver skolens 
normale drift og innsatsområder, samt en plan for 
aktiviteter fremover. Planen justeres fortløpende. 
 
Vedtak: Driftsstyret vedtar s-plan slik den foreligger og 
ber om at oppsummeringen legges ut på skolens 
hjemmeside. 
 

 

27 2018/2019 Tilsyn fra Arbeidstilsynet – oppfylt 
Tilsyn angående skolens arbeid og dokumentasjon i 
forhold til vold og trusler. Skolen oppfyller kravene. 
 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering og takker 
for godt utført arbeid. 
 

Svar fra AT 

  28 2018/2019 Aktuelt skolestoff 
 

- John Framnes gikk bort - Rektor orienterte om 
John Framnes virke på VAS og bortgang 2.1.2019 

- Korttidstilbudene – det er for tiden 6 elever på 
korttidstilbudet og en elev på akuttilbudet 

- Elevrådet – Jevnlig møtevirksomhet, fokus på 
miljøet, noe tilbakemeldinger fra gruppene 

- Foreldreundersøkelsen – Det vil i løpet av våren 
komme en foreldreundersøkelse administrert 
sentralt fra. 

- Rakkeseter – Informasjon om stedet og 
oppgraderingsplaner 

- Øvelse for Beredskapsgruppen avholdt 7.12 – 
Meget god øvelse for skolen, vekstpunkter tas 
med i videre beredskapsarbeid. Skolen venter på 
ny mal for Beredskapsplan utarbeidet av UDE. 

- Vold og trusler – 13 hendelser ila. høsthalvåret. 
Dette er historisk sett meget lite, men kan bli 
bedre. Skyldes kompetanse, organisering og godt 
arbeid. 

- Klager – Ingen formelle klager ift. §9A eller 
karakterer. 
 

 

29 2018/2019 Godkjennelse av seminar dersom aktuelt 
Skolen ønsker å dra på et seminar i København, for å se 
på hvordan andre sikrer 1:1 undervisning, nye 
arbeidsgrupper, kostholdsrådgiving og annet relatert til 
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målene i S-plan. Kostnadsramme som fremlagt i 
budsjett 2019.  
 
Vedtak: Godkjent 
 

30 2018/2019 Eventuelt 
 
Ingen saker meldt 
 

 

31 2018/2019 Neste møte foreslås onsdag 6.3.2019 kl. 17.00 
 
Vedtak: godkjent 
 

 

    
    
    
    

 
 
Møtet ble avsluttet nært opptil klokken 18. 
 
 
 
Oslo, 31.1.2019 
 
 
______________________________   ___________________________ 
Ivar Christiansen, Driftsstyrets leder    Pål Garsjø, Rektor 
 
 
 


