
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ila skole 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 95 52 50 Org.nr.: 974589869 

Ila skole Fougstads gate 10 Telefaks: 22 95 52 59  

 0173 OSLO   
  ila@ude.oslo.kommune.no  

  www.ila.gs.oslo.no  
 

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

(ansatt), Bjørn Pryser (ansatt), Thomas Sandvik (kommunal), Nina Solbakken 
(rektor) 

Forfall/ikke 
møtt:                   

Mikkel S. Glomstein (kommunal) 

Møtegruppe:  Driftsstyret 
Møtested:  Ila skole, personalrom 
Møtetid:  Mandag 14.01.2019 kl.17.00 -19.00 
Saksbeh:  Nina Solbakken 
Telefon:  22 95 52 50 / 901 82 725 
 
 

Sak 01/19     Godkjenning av innkalling og referat 
                      Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.  
 
Sak 02/19     Budsjett for 2019 
                      Rektor gikk gjennom saksfremstillingen og kontorleder orienterte om det foreslåtte 
                      budsjettet for 2019, funksjon 202, 222 og AKS. 
                      Generelt ser dette budsjettet romsligere ut enn tidligere år. Skolen har også et 
                      mindreforbruk fra året 2018. Momenter som kan ha betydning underveis i året  
                      er avvikling av en mottaksgruppe fra august 2019, økt lærertetthet og  
                      prognosen for elevtallsøkning. 
                       
 
                      Vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget vedtas. 
. 
 
Sak 03/19     Strategisk plan for 2019.  
                     Rektor orienterte om forarbeidet til strategisk plan og gikk gjennom tiltaks- og  
                     aktivitetsplan for 2019. Målene fra byrådet er lite endret de siste årene. 
                     På samme måte er skolens mål og tiltak ikke endret vesentlig. Det er behov for 
                     å beholde en retning og en kurs over flere år for å se betydning av de foreslåtte 
                     tiltak. På aktivitetsnivå er det noen nye forslag. 
 
                      
                     Vedtak: Den fremlagte strategiske plan for 2019 vedtas. 
 
                   
Sak 04/19    Informasjon fra skolen ved rektor og lærerrepresentantene 

 Ila skole hadde besøk fra ordføreren tirsdag 8.januar ifm Oslo som 
Europeisk miljøhovedstad 2019 

 Miljøfyrtårnsertifisering 

 Web-sak 
                     
         
                     Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 



2 

Sak 05/19   Eventuelt 

 Steffen Halvorsen Moen er valgt til fortsatt fast medlem i driftsstyret som   
representant for foresatte. Driftsstyret ønsker at Steffen fortsetter som leder. 

 FAU og personalet på skolen har ikke foretatt valg på sine representanter 

 Ny sosiallærer er Lisa F. Dahl 

 Nytt møte foreslås til 4.mars 2019 
                    
 

 
 

 
 
 
 
Steffen Halvorsen Moen     Nina Solbakken 
Leder Driftsstyret      Rektor 
 
 

  
 
     
 
 
 

 


