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Referat 
 
Tilstede:  Trude Trønnes (foresatt), Thomas Horne (foresatt), Terje Ilseth (ansatt), 

Eva Camilla Kruse (ansatt), Steffen Moen (kommunal), Thomas Sandvik 
(kommunal), Sveinn Sandvik Svendsen (kommunal), Nina Solbakken 
(rektor) 

Forfall/ikke 
møtt:  

Thordis Haugen (kommunal), Erlend Scheldrup (kommunal) 

Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Ila skole, personalrom 
Møtetid: Mandag 21.09.15 kl.17.00 -19.00 
Saksbeh: Nina Solbakken 
Telefon: 22 95 52 50 / 901 82 725 
 
 
Sak 17/15 Innkalling og referat fra forrige møte  
                     Innkalling og referat godkjent uten merknader   
 
Sak 18/15 Driftsrapport og rapportering 2.tertial  
                     Rektor informerte om regnskapet pr august 2015. Aktivitetsskolen  
                     har ubenyttede midler til rådighet de siste 4 måneder. Overskuddet  
                     skyldes hovedsakelig at budsjetterte midler til inventar foreløpig ikke 
                     er benyttet.  
                     Skolen utfører kontorarbeid for AKS og vil fakturere noe for dette.  
                     AKS vil kunne øke bemanningen fram til jul, fornye inventar etc. 
                  
                     Ila skole har et positivt avvik på 0,34 %. Husleia er ikke i samsvar  
                     med tildelte midler. Dette følger skolen opp og kostnadsartene vil  
                     være i balanse ved årsslutt. Vi beregner noe økt sykelønnsrefusjon.  
                     Skolen har et negativt avvik på lønn som tilsvarer 2,86 %.  
                     Vi har mottatt en regnskapstransaksjon på kr 1 050 000   
                     pga omstrukturering fra B2 til B4. Avviket til jul vil styres mot null.  
                     Ekstra midler vil bli benyttet til bøker, pcer og ev noe inventar. 
 
                     Skolen har mottatt kr 239 000 til økt lærertetthet for 1.- 4.trinn.  
                     Disse midlene er brukt til en ekstra spesialpedagog på 1.trinn.  
                     Klassene er store og selv om de er to voksne i alle timer, er det  
                     viktig å komme godt i gang de første ukene. Noen av midlene er brukt til  
                     økt voksentetthet i enkelte klasser på 2., 3. og 4.trinn.    
                     Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 
 
 
Sak 19/15     Skoleplattform Oslo SIKT 
                      Rektor informerte om bakgrunn, tjenester og tilgjengelighet  
                      for elever, ansatte og foresatte. Tilgang for foresatte er nå klar  
                      og informasjon vil legges ut på skolens webside. 
                      Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 
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Sak 20/15        Ordensregler 
                        Rektor informerte om at skolen gjennomgår de lokale ordensreglene.  
                        Skolen har gått fra å være en barne – og ungdomsskole til en  
                        barneskole.  Det er behov for en generell gjennomgang og oppdatering. 
                        Elever, ansatte, foresatte og SMU vil bli involvert i prosessen. 
                        Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 
Sak 21/15:      Aktivitetsskolen Ila 
                        Leder for AKS har formidlet til skolens ledelse  
                        at det daglig er foresatte som ikke henter barna sine  
                        innen stengetid 16.30. AKS-leder har vært i  
                        kontakt med naboskolene og hørt hva som er praksis der.  
                        DS-medlemmene drøftet saken, og kom fram til følgende:  
                        Vedtak: Ila AKS innfører et skjema (likt det som brukes på  
                        Bolteløkka AKS) hvor det registreres  
                        hvilke foresatte som kommer for sent. Den 3.gangen dette  
                        inntreffer, innkalles det til en samtale med AKS-leder og en fra  
                        skolens ledelse. 
                         
                         
Sak 22/15:      Informasjon fra skolen ved rektor o g lærerrepresentantene 

• Lærer på 7.trinn informerte om en svært hyggelig dag på  
                        Bislett hvor ungdomslekene ble avviklet. Våre elever oppførte  
                        seg eksemplarisk og ble nummer 2 totalt.  

• Rektor informerte: Høstens nasjonale prøver, 
skolebidragsindikatorer, gjenåpning og ny skolegård 

                        Vedtak: Sakene tas til etterretning.  
                         
                                                                   
                                               
 Sak 23/15:     Eventuelt 
                        Ingen saker til eventuelt 
                        
 
                    
 
 
                        
 
 

Møtet ble opphevet kl. 18.45 
 
 
 
 
Trude Trønnes      Nina Solbakken 
Leder driftsstyret      Rektor 
 


