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Referat 
 
Tilstede:  Steffen Halvorsen Moen (foresatt), Anders Harboe (foresatt), Terje Ilseth 

(ansatt), Bjørn Pryser (ansatt), Thomas Sandvik (kommunal),  Mikkel S. 
Glomstein (kommunal), Friederike Fischer (AKS-leder), Nina Solbakken (rektor) 

Forfall/ikke 
møtt:                   

Kjartan Almenning (kommunal), Eva Camilla Kruse (ansatt) 

Møtegruppe:  Driftsstyret 
Møtested:  Ila skole, personalrom 
Møtetid:  Mandag 07.05.2018 kl.17.00 -19.00 
Saksbeh:  Nina Solbakken 
Telefon:  22 95 52 50 / 901 82 725 
 
 

Sak 13/18     Godkjenning av innkalling og referat 
                      Innkalling og referat ble godkjent uten merknader. 
 
Sak 14/18     Økonomi status 
                      Rektor og kontorleder redegjorde for tertialrapportering. Prognosene for  
                      AKS er foreløpig satt til ca 8 % i et positivt avvik. Skolens prognoser er  
                      noe mer komplisert. I rapporten fremkommer det et negativt avvik pr 31.12.18 
                      på ca 0,4 %. Det er imidlertid kommet inn noen justeringer i løpet av dagen. 
                      Skolen tar kontakt med økonomiansvarlig i UDA og avtaler et møte. 
                      Driftsstyrets medlemmer vil bli orientert om den økonomiske situasjonen  
                      når mer konkret informasjon foreligger. 
                     
                     Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
. 
 
Sak 15/18     Aktivitetsskolen 
                     AKS-leder og rektor informerte om gratis deltakelse for 1.trinn og hva  
                     det innebærer. Det blir interessant å se hvordan dette tilbudet slår 
                     ut ift heldags og halvdagstilbud. Vi avventer resultatet, og drøfter i løpet av  
                     høsten hvorvidt driftsstyret bør regulere antall halvdagsplasser totalt. 
                     Brukerundersøkelsen blant foresatte er avviklet og nærmere  
                     70 % har svart. Disse tilbakemeldingene er viktige for skolen og AKS slik  
                     at vi kan lage et tilfredsstillende tilbud for våre elever. AKS og skolen samarbeider 
                     om planer for oppstart i august og året for øvrig. 
                     AKS ønsker å tilby nye elever (1.trinn) en best mulig oppstart og vil gjøre noen  
                     grep ift når elevene kan starte opp. Vi foreslår 01.08.18, 06.08.18, 13.08.18  
                     og 20.08.18. 
                       
                     Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
                   
Sak 16/18 Informasjon fra skolen ved rektor og lærerrepresentantene  
                 Følgende temaer ble tatt opp: Elevrådskonferansen, Tinestafetten,  
                 "Hopp for livet", Talentiaden, skolepatrulje, brukerundersøkelser, resultater 
                 fra kartlegginger 1.-3.trinn, ansettelser og planlegging av skoleåret 2018/2019. 
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Sak 17/18 Eventuelt 

 Sykkelparkering: Midler er avsatt og sykkelparkeringen bør være  
på plass 01.08.18 

 Vedlikehold av bygningen: Støydempende matter i gymsal, sikring av vegg i 
lokalene til AKS, solavskjerming, fasadevask og vindusvask.  
  

 
 
 
 
 
Nytt møte foreslås 10.09.18 kl. 17:00 
 

 
 
 
 
Steffen Halvorsen Moen     Nina Solbakken 
Leder Driftsstyret      Rektor 
 

  
 
     
 
 
 

 


