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Referat 
 
Tilstede:  Anders Harboe (foresatt), Terje Ilseth (ansatt), Eva Camilla Kruse (ansatt), 

Bjørn Pryser (ansatt), Thomas Sandvik (kommunal),  Mikkel S. Glomstein 
(kommunal), Nina Solbakken (rektor) 

Forfall/ikke 
møtt:                   

Steffen Halvorsen Moen (foresatt), Kjartan Almenning (kommunal) 

Møtegruppe:  Driftsstyret 
Møtested:  Ila skole, personalrom 
Møtetid:  Mandag 12.03.2018 kl.17.00 -19.00 
Saksbeh:  Nina Solbakken 
Telefon:  22 95 52 50 / 901 82 725 
 
 

Sak 06/18     Godkjenning av innkalling og referat 
                      Innkalling og referat ble godkjent uten merknader 
 
Sak 07/18     Revidert budsjett for 2018, fullstendighetserklæring, årsregnskap  
                     Rektor redegjorde for nytt budsjett. Ny tildelingsmodell er nå vedtatt, og  
                     det innebar en ytterligere reduksjon på kr 129 000 sammenliknet med det 
                     foreløpige budsjettet. Kostart 11520, 11560 og 11733 er redusert med henholdsvis 
                     kr 60 000, 19 000 og 50 000.  
                     Ny ressurstildelingsmodell har ført til at Ila skole de senere årene har fått  
                     redusert sin ramme. For 2018 tilsvarer det minus kr 1 097 000 som tilsvarer en  
                     reduksjon på 1,4 stillinger. Utdanningsadministrasjonen har gitt føringer til skolene  
                     om å legge inn et inntektskrav til UDA tilsvarende 5/12 av budsjettendringen  
                     som følge av ny modell på kr 1 097 000 tilsvarende kr 457 000 (periodisert 
                     i desember 2018).  
                     Rektor gikk også gjennom årsregnskap og fullstendighetserklæringen.  
                     
                     Vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget vedtas sammen med årsregnskap  
                     og fullstendighetserklæring. 
 
Sak 08/18     Foreldreundersøkelsen 
                     Rektor minnet om foreldreundersøkelsen og ønsket om at flest mulig foresatte  
                     besvarer denne. 
                       
                     Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
Sak 09/18     Elevundersøkelsen 
                     Rektor presenterte resultatene fra elevundersøkelsen 2017. Skolen har en 
                     klar fremgang på alle parametere; deriblant trivsel og redusert mobbing.  
                     Det kreves et samarbeid mellom alle i skolesamfunnet slik som foresatte, trenere  
                     og andre som har med barn å gjøre, for at inkluderingen skal styrkes og  
                     krenkende atferd reduseres.  
                     
                      Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
Sak 10/18      Gjennomgang av driftsstyrets mandat og oppgaver 
                      Rektor gikk gjennom presentasjonen: Driftsstyreopplæring (jfr årshjul)  
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Sak 11/18 Informasjon fra skolen ved rektor og lærerrepresentantene   
                  Rektor informerte om høringsuttalelse ang "endring av forskrift om reglement  
                  for orden og oppførsel" frist 22.mars 2018. Det er også en høring ang.  
                  "Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS"  
                  med frist 23.03.18.    
                  Det ble også orientert om kartleggingsprøver på 1.-3.trinn som er i gang,  
                  og sommerskolen med søknadsfrist 13.mars. 
                  I tråd med satsingen på skriving som grunnleggende ferdighet, har skolen i  
                  disse dager et felles skriveprosjekt.  
 
Sak 12/18 Eventuelt 
                  Ingen saker til eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt møte foreslås 07.05.18 kl. 17:00 
 

 
 
 
 
Steffen Halvorsen Moen     Nina Solbakken 
Leder Driftsstyret      Rektor 
 

  
 
     
 
 
 

 


