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Møtebok fra DS 

Maridalen skole 02/3/16 

 

 

Til stede: Eileen Fugelsnes (driftsstyreleder, foreldrepresentant),Trude Kumle (fast politisk 

representant), Mette Rasmussen (rektor), Alette Elvenes (fast politisk 

representant), Elizabeth Thronrud (vara, ansattes representant) 

Forfall: Paal Vike Bakke (FAU-leder), Malin Karlsen (ansattes representant), Merete 

Hannigan (assisterende rektor), Henrik Ohlson (fast politisk representant) 

Møtegruppe: Driftsstyret Maridalen skole 

Møtested: Maridalen skole, møterom 

Møtetid: 02.03.16 

Referent: Mette Rasmussen 

Telefon: 23005290 

Neste møte: 24. mai 2016 kl.17.00 

  

 

  

Referat fra møte i Driftsstyret ved Maridalen skole 

 

08-2016 Godkjenning av dagsorden og møtebok 

  Dagsorden godkjent. Møtebok godkjent. 

  Velkommen til nytt medlem Alette Elvenes. 

 

09-2016 Rektors status – orienteringssaker 

Rektor orienterte om vennskapsuken i samarbeid med Kjelsås uke i uke 10. Målet 

med uken er å gi elever, lærere og foreldre innsikt og innblikk i tema  

- Hva betyr det å være på nett? 

- Hva kan vi gjøre sammen på nett? 

for å forebygge mobbing og vise nettvett. 

Rektor orienterer om ansettelser og prosessen rundt det denne våren. 

 

10-2016 Informasjon fra FAU 

  Utgår. 

   

11-2016 Regnskap skole 

- Årsregnskap 2015, rapport 

  - Fullstendighetserklæring 

Gjennomgang av årsregnskap og skolens forslag til fordeling av mindreforbruk. 

Driftsstyre hadde forslag om opprusting av biblioteket både i forhold til inventar og 

bøker. 

 

Skolens forslag til disponering av mindreforbruket ble godkjent med ønske om at 

skolens bibliotek ble prioritert. 

 

  DS godkjenner årsregnskap og fullstendighetserklæring 2015. 
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12-2016 Regnskap Aktivitetsskole 

- Årsregnskap 2015, rapport 

  - Fullstendighetserklæring 

 

  Gjennomgang av årsregnskap og skolens forslag til fordeling av mindreforbruket. 

Forslag til fordeling av mindreforbruket ble godkjent med ønske om mer bruk av 

skolekjøkken til matlaging som aktivitet sammen med elevene. 

 

  DS godkjenner årsregnskap og fullstendighetserklæring 2015. 

 

13-2016 Eventuelt 

  Ingen saker 

 

 

Maridalen skole 04.03.16 

 

 

 

Eileen Fugelsnes       Mette Rasmussen 
Driftsstyreleder                            Rektor 
    

    

   


