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Innkalte: 
Amer Ceres – foresatt - leder   
Egil Husmo (H)– politiker - nestleder 
June Bakker (A) –politiker 
Marianne Støylen (V) – politiker 
Berit Ransem – ansatt 
Kristin Elle Dæhlin – ansatt 
Beate Nordbø - foresatt 
Eli Senneset – rektor /sekretær 
 
 
        
         Oslo, 20. feb. 2017 

 
INNKALLING TIL DRIFTSSTYRET 27.02.2017 

KL. 17.30 
 
Saker: 
 
Sak 06/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 
Sak 07/17 Godkjenning av referat fra møtet 10.01.17 
Vedlegg: Referat 
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 
 
Sak 08/17  Høringssak – ressursfordelingsmodellen for grunnskolene i Oslo 
Saksinnlegg: Les i heftet under vurdering av de ulike temaene, disse står også kort 
oppsummert i selve spørreundersøkelsen/høringssvarbrevet vi skal sende inn. Skolen har klare 
tanker om hva vi tenker er best på de fleste områdene, men det er noen usikkerhetsmomenter. 
Bakerst i heftet fra s. 124 og utover er effekten av de ulike temaene regnet ut for hver enkelt 
skole. Her en noen av de nyeste skolene utelatt, deriblant Løren skole. Rektor har bedt om disse 
tallene, men de foreligger ikke på det tidspunktet denne innkallingen sendes ut. Det som er 
usikkerhetsmomentet er at det er et så stort sprik mellom skolene Refstad og Sinsen. Vi ligger 
midt i mellom disse skolene, og utfallet ev regnestykket er dermed usikkert for skolens del. Får 
rektor tallene så tas de med på møtet. 
 
Vedlegg: Utfylt spørreundersøkelse/høringssvar 
Forslag til vedtak: Høringssvaret vedtas 
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Sak 09/17 Besluttningssak - Årsoppgjøret 
Saksinnlegg: Skolen går kr. 800.000.- i underskudd året 2016. Disse pengene er tatt inn i 
budsjettet for 2017.  
Kr. 300.000.- kommer inn for å dette utgifter til Vollebekklassen.  
Kr. 100.000.- kommer inn fra IKT avdelingen.  
De siste kr. 400.000.- tas inn i driftsbudsjettet. 
Dette gjør at underskuddet ikke får noen langvarige konsekvenser for skolen. 
 
AKS går kr. 200.000.- i underskudd året 2016. Disse pengene tas inn på økte inntekter høst 
2017. 
Vedlegg: Årsoppgjør, Agresso 100 rapport for 2016. 
Forslag til vedtak: Årsoppgjøret vedtas. 
 
 
 
Sak 10/17 Informasjonssak – Fullstendighetserklæringen 
Vedlegg: Fullstendighetserklæringen 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
Sak 11/17 Informasjonssak – skolens handlingsplan for psykososialt miljø 
Saksinnlegg: På bakgrunn av byrådssak 147/16, skal alle skolene i Oslo ha en handlingsplan 
for et trygt godt og inkluderende miljø med en skjerpet aktivitetsplikt ferdig til 15.02.17. Den 
skjerpede aktivitetsplikten menes at man skal ha en kontinuerlig plikt til å følge med på om 
elevene har det trygt og godt, og at det aktivt skal gjøres en innsats for å avdekke mobbing. 
Skolen har en god plan fra før. I den har vi nå beskrevet hva de voksne på skolen 
skal gjøre i ulike situasjoner slik at alle vet hva som er forventet av dem. Dette er vil føre 
til forutsigbarhet og trygghet for elevene. 
Vedlegg: Plan for psykososialt miljø på Løren skole. 
Forslag til Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
Sak 12/17 Informasjonssak – Annerledesdager på Løren skole 
Saksinnlegg: FAU ønsket en skisse over annerledesdager på Løren skole. Denne er laget og 
blir presentert i møtet. 
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
 
   
Sak 13/17 Informasjonssak – Driftsstyreopplæring 
Vedlegg: Se vedlagte brev. 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
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Sak 14/17 Informasjonssak – Foreldreundersøkelsen 2017 
Saksinnlegg: Foreldreundersøkelsen gjennomføres i perioden 15.03 – 07.04 2017. Den er  
felles for alle skolene i Oslo og fokuset på spørsmålene vi være sentrert om elevenes  
psykososiale miljø på skolen. Resultat vil bli presentert i DS når det foreligger. 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
Sak 15/17 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Eli Senneset      Amer Ceric 
Rektor / sekretær     Styreleder 
 


