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INNKALLING TIL DRIFTSSTYRET 02.03.2020 

KL. 16.00 

 

 

 

 

Saker: 

 

Sak 07/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak 08/20 Godkjenning av møtebok fra møtet 06.01.20 

Vedlegg: referat 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

 

Sak 09/20  Informasjonssak - Opplæring av DS 

Vedlegg: Reglement for DS 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

Sak 10/20 Vedtakssak - Valg til DS 

Forslag til vedtak: Leder og nestleder velges 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

 

Sak 11/20 Informasjonssak – Jon Atle Andersen informerer om økonomisystemet til 

skolene i Oslo kommune 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

Sak 12/20 Vedtakssak – disponering av overskudd i skolen 

Saksinnlegg: Skolen har gått med kr. 2,9 mill.- i overskudd i 2019.  

Årsaken til dette er uklare bevilgninger knyttet til innkjøp i det nye bygget. Disse pengene kom 

sent på året. Skolen har også hatt utfordringer med å få tilsatt nok lærere til skolen med oppstart 

høst 2019. 

 

Skolen ønsker at overskuddet skal gå til lønn for å dekke opp ansettelsene som er gjort på 

slutten av 2019, og for å dekke opp lønn til nyansettelser utover våren og høsten 2020.  

 

AKS har gått med kr. 519.000.- i underskudd i 2019. Dette skylles mindre inntekter enn 

forventet i overgangen til gratis halvdagsplass for alle høsten 2019.  

En annen årsak er at AKS på skolen og AKS på Plussavdeligen ligger inne i sammen budsjett.  

Elevene i AKS på Plussavdelingen trenger 1:1 også i AKS dette er dyrere enn forventet fordi de 

som er der må ha mer kompetanse enn de som jobber i ordinær AKS. 

Vi har denne høsten også satt inn ekstra bemanning på Plussavdelingen på grunn av 

forsinkelser med å få ferdig skolegård og gymsal. 

 

Vi vil hente inn underskuddet på AKS med søknad om pukkelkostnader fra avdeling for 

skoleanlegg (ASA) på kr. 670.00.-. Vi venter svar på denne søknaden i løpet av vårhalvåret. 

Vi må deretter se på og justere driften slik at vi ikke havner i den samme situasjonen neste år 

også. 

Forslag til vedtak: Overskuddet i skolen brukes til lønn i skolen. 

 

Sak 13/20   Vedtakssak - fullstendighetserklæring 2019 

Vedlegg: fullstendighetserklæring 2019 

Forslag til vedtak: Fullstendighetserklæringen vedtas. 

 

Sak 14/20  Informasjonssak – tilsyn fra bydelen 

Vedlegg: Brev fra bydelen 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

Sak 15/20 Eventuelt  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Eli Senneset       

Rektor / sekretær     Styreleder 

 


