
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Maridalen skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 00 52 90 Org.nr.: 974590018 
Maridalen skole Gamle Maridalsvei 45   

 0890 OSLO   

  maridalen@ude.oslo.kommune.no  
  maridalen.osloskolen.no  

 

Møtebok fra DS 

Maridalen skole 12/1/16 

 

 

Til stede: Eileen Fugelsnes (driftsstyreleder, foreldrepresentant), Paal Vike Bakke (FAU-

leder), Henrik Ohlson (fast politisk representant), Trude Kumle (fast politisk 

representant), Malin Karlsen (ansattes representant), Mette Rasmussen (rektor), 

Merete Hannigan (assisterende rektor), Anne Skovly (assisterende rektor Kjelsås) 

Forfall: Bjørn Iddeng (fast politisk representant) 

Møtegruppe: Driftsstyret Maridalen skole 

Møtested: Maridalen skole, møterom 

Møtetid: 2411/15 

Referent: Merete Hannigan 

Telefon: 23005290 

Neste møte: 1. mars 2016 kl.17.00 

  

 

  

Referat fra møte i Driftsstyret ved Maridalen skole 

 

01-2016 Godkjenning av dagsorden og møtebok 

  Dagsorden godkjent. Møtebok godkjent. 

 

02-2016 Rektors status – orienteringssaker 

Rektor orienterte om at to lærere er i vikariater, men at man jobber for å eventuelt 

klare å beholde også lærerne som er her inneværende skoleår. I ukene 10 og 11 er 

det vennskapsuker på Kjelsås og Maridalen. Skolene prøver å få til et samarbeid 

med IKTNorge. Temaet blir Hvordan få foreldre involvert i Barnas nettbruk? Det 

vil i uke 10 bli foreldremøter om dette emnet. 

 

03-2016 Informasjon fra FAU 

FAU roste skolen for en flott juleavslutning. Foreldregruppen var veldig fornøyd 

med lærerne og måten de får med alle barna på. 

FAU jobber mye praktisk, Juletrefesten utgår, men FAU jobber for å få til et sosialt 

arrangement som for eksempel en "akedag." 

   

04-2016 Godkjenning av strategisk plan 2016-2018 

Gjennomgang av strategisk plan ble gjort på forrige DS-møte i november. Skolen 

har fått ny profiltekst. Alle Osloskoler har fått et nytt program der profiltekst, mål 

og resultater for skolene ligger. 

 

DS godkjenner planen.  
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05-2016 Budsjett skole-2016 

Skolen har fått et raust budsjett. Har fått en noe større pott på driftsmidler. Mål er å 

komme nærmest 0 i balanse. 
  Vedtak: DS vedtar budsjett for Maridalen skole på funksjon 202 og 222. 

 

06-2016 AKS ligger noe høyt i pluss. Bør bruke mer penger siden det er foreldrebetaling. 
  Vedtak: DS vedtar budsjett for Aktivitetsskolen Kjelsås på funksjon 215. 

 

 

07-2016 Eventuelt 

  Ingen saker 

 

 

Maridalen skole 21.01.16 

 

 

 

Eileen Fugelsnes       Mette Rasmussen 
Driftsstyreleder                            Rektor 
    

    

   


