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Møtereferat 

 

 

Til stede:             Eileen Fugelsnes (Driftsstyreleder), Trude Kumle (fast politisk representant), 

Gyda Knudsen(representant for FAU), Mette Rasmussen (rektor),  

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

rektor Kjelsås), Knut Olav Vangstad (ansattes representant) 

Forfall: Eileen Fugelsnes (driftsstyreleder), Paal Viken Bakke (FAU-leder), Alette 

Elvenes (fast politisk representant), Kristin Brataas (fast politisk representant), 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom Maridalen skole 

Møtetid: Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17.00 

Referent: Merete Hannigan 

Telefon: 23005290 

Neste møte: Tirsdag 28. februar 2017 kl. 17 

  

  

 

 
 Sak 01/17      Godkjenning av dagsorden og møtebok 

  Dagsorden og møtebok er godkjente. 

   

Konstituering av nye medlemmer 

Knut Olav Vangstad er ny representant for de ansatte. Elizabeth Tronrud er ny 

vararepresentant for de ansatte. Gyda Knudsen er ny representant for FAU. 

                        

Sak 02/17 Rektors status-orienteringssaker 

Rektor orienterte om evalueringsprosess i forbindelse med samarbeidet Maridalen – 

Kjelsås. Driftsstyreleder, FAU-leder, ledelse og pedagoger blir intervjuet om dette. 

Kjelsås og Maridalen skole er godt i gang med prosjektet SkoleVFL (Skole-vurdering for 

læring). Alle ledere blir observerer nå alle lærerne og gir tilbakemelding ut ifra et gitt fokus 

for å utvikle hverandre. 

 

Sak 03/17 Informasjon fra FAU 

  FAU har møte i uke 4. FAU etterspør om det er noen felles retningslinjer for lekser. 

   

Sak 04/17 Godkjenning av strategisk plan 2017 -  2019  
Den strategiske planen er gjennomgått i MBU som har kommet med innspill til planen. 

Planen er godkjent av tillitsvalgte. Rektor gjennomgikk strategisk plan med risikofaktorer 

og risiko-reduserende tiltak. Strategisk plan er et ledelsesverktøy og er en dynamisk plan. 

Den skal vurderes jevnlig på ledermøter. Rektor sender Strategisk plan elektronisk til FAU. 

 

DS godkjenner strategisk plan 2017 – 2019. 

 

Sak 05/17 Budsjett skole og Aktivitetsskole 2017 

Assisterende rektor ved Kjelsås, Anne Skovly, gikk igjennom budsjett skole, funksjon 202 

drift (som omhandler drift, lønn, refusjoner, leirskole og liknende) og funksjon 222 
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bygningsrelaterte utgifter (som omhandler bygg, husleie, rengjøring, litt vedlikehold og 

liknende). Hun orienterte også om småskoletillegget som Maridalen skole får. 

Budsjettrammen for funksjon 202 er på 6,3 millioner og for 222 er det på ca. 4,2 millioner. 

Lønnsutgifter er omtrent som i fjor; noe økning pga. generell lønnsøkning. 

Noen utgifter er faste uavhengig av skolestørrelse. Skolen har mindreforbruk. Bruken av 

dette behandles på neste DS-møte. 

Det ble kort orientert om budsjettet for Aktivitetsskolen. Ligger noe i merforbruk, litt høyt 

på lønn. En AKS-ansatt er i permisjon. 

 

DS godkjenner budsjett for skole og AKS for 2017. 

 

Sak 06/17 Eventuelt 

  Ingen saker 

 

 

 

 

 

Eileen Fugelsnes        Mette Rasmussen 

Driftsstyreleder       Rektor 
 

 

 

 


