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Referat 
 
Tilstede:  Steffen Halvorsen Moen (foresatt), Terje Ilseth (ansatt), Grace 

Veerakathy (ansatt), Thomas Sandvik (kommunal), Nina Solbakken 
(rektor) 

Forfall/ikke 
møtt:  

Eva Camilla Kruse (ansatt), Erlend Scheldrup (kommunal), Thomas       
Horne (foresatt), Sveinn Sandvik Svendsen (kommunal) 

Møtegruppe:  Driftsstyret 
Møtested:  Ila skole, personalrom 
Møtetid:  Mandag 19.09.16 kl.17.00 -19.00 
Saksbeh:  Nina Solbakken 
Telefon:  22 95 52 50 / 901 82 725 
 
 

Sak 19/16  Innkalling og referat fra forrige møte  
                      Innkalling og referat godkjent uten merknader.   
 
Sak 20/16 Gjennomgang av driftsstyrets medlemmer.  
                      Valg av leder. DS-opplæring 9 .november 2016. 
                      Rektor gikk gjennom driftsstyrets medlemmer og varighet på  
                      utnevnelsene.  Følgende er utnevnt til og med 2016: 

• Thomas Horne (medlem foresatt) 
• Hege Haaland (vara foresatt) 
• Linda Nicolaisen (vara foresatt) 
• Grace Veerkathy  (1.vara ansatte) 
• Bjørn Skramstad Pryser (2.vara ansatte) 

 
                      I følge reglement for driftsstyret skal det være tre vararepresentanter  
                      for foresatte.  FAU innstiller foresatte og ansatte innstiller  
                      skolens representanter innen utgangen av året. 
                      Steffen Halvorsen Moen ble enstemmig valgt til ny leder av driftsstyret.  
                      Thomas Sandvik er nyoppnevnt fra bydelen og representerer eksterne. 
                      Rektor minnet om driftsstyreopplæring i Strømsveien 102  
                      09.11.16 fra 16:30 til 19:00. Gi beskjed hvis du ønsker å delta.  
                      Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 
 
Sak 21/16      Driftsrapport for august. Tertialrap portering. 
                      Rektor gikk gjennom driftsrapport for hhv skole og AKS. Skolens  
                      regnskap viser et positivt avvik på 0.76 prosent. Skolen regner med  
                      å være i balanse til årsslutt. 
                      AKS har et større positivt avvik og driftsstyret drøftet bruk av midler:  
                      Økt bemanning, datamaskiner, inventar, oppmåling i skolegården, 
                      oppgradering av kjøkken, div leker og gymsalsutstyr, kurs og 
                      seminar for ansatte. 
                      Vedtak: Informasjonen tas til etterretning og driftsstyret støtter  
                      disse forslagene. 
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Sak 22/16      Skolemiljøutvalg.  
                       Skolen og foresatte må velge nye representanter til SMU. Det blir viktig  
                       å finne noen kandidater som ønsker å arbeide med fysisk og ikke minst  
                       psykososialt arbeidsmiljø. Rektor tar kontakt med  
                       leder for elevråd som velger to representanter. FAU finner to foresatte. 
                       Eksterne representanter er Andrea Strømskaug (medlem) og 
                       Krister Gangfløt (vara). Terje Ilseth er ansattes representant. 

            Vedtak: Saken tas til etterretning. 
              

                         
Sak 23/16:     Plan for kvalitetsutvikling og økt d eltakelse i AKS.  
                       Rektor la fram skolens foreløpige plan. Driftsstyret anbefaler skolen å  
                       fortsette god praksis, og ha få og konkrete mål for kvalitet. Det er  
                       ønskelig med fokus på trivsel og lekbetont læring. 
                       Frist for innsending til UDA er 3.oktober 2016.  

            Vedtak: Saken tas til etterretning. 
 
 
Sak 24/16:     Plan for bruk av Skoleplattform Oslo 
                       Rektor la fram skolens utkast til plan for bruk av  
                       skoleplattform Oslo. Planen handler om informasjon, kommunikasjon  
                       og samhandling mellom lærer/elev, lærer/lærer, 
                       ledelse/ansatt,  ledelse/elev, skole/hjem. Med planen følger  
                       en utviklingsplan for 2017 og 2020 samt en kompetanseplan for ansatte.  

            Frist for innlevering til UDA er 1.november 2016. 
            Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 
Sak 25/16:      Informasjon fra skolen ved rektor og lærerrepresent antene 

• Uke 36 – voksne skaper vennskap, ble vellykket 
• Konkretiseringsmateriell matematikk til alle klasser 
• Nullmobbing.no 
• Fraværsregler 

 
Sak 26/16:      Driftsstyremøter høsten 2016 
                       Forslag til kommende DS-møter: 28.11.16 og 16.01.17 
 
Sak 27/16:      Eventuelt 
                       Ingen saker 
 
 
 
 
 
 

Steffen Halvorsen Moen     Nina Solbakken 
Leder Driftsstyret      Rektor 
 


