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Judith Kverners  

Hilde Hveding 

Erik Kamfjord 

 

Referat fra driftsstyremøtet ved Grorud skole onsdag 18.01.2017. 

 

Til stede: Øydis U. Castberg, Brigitte Chauvin, Srisgantharajah Tharmalingam, Judith 

Kvernes, Hilde Hveding, Erik Kamfjord 

 

 

Saker: 

  

Sak  01- 2017  Presentasjon av nye medlemmer 

Ny representant for ansatte for 2 år er Erik Kamfjord. Ny representant 

for foresatte for 2 år er Lars Rune Vike. 

 

Sak  02- 2017  Godkjenning av innkalling og referat 21.11.2016.  

Innkallingen ble godkjent med en kommentar. Etternavnet til Judith 

Kvernes var feilstavet. Referatet fra 21.11.2016 ble godkjent. 

 

Sak  03- 2017  Møteplan 2017  

Møteplan for våren ble utarbeidet: 

Mandag 13.02. kl. 18.00 (høringsuttalelse 7. mars) 

18.-20. april sendes tertialrapport for kommentarer og godkjenning 

digitalt. 

Mandag 22.05 kl. 17.30 

    

Sak  04 -2017 Forslag til budsjett for 2017, Aktivitetsskolen Grorud. 

 Rektor la frem budsjett for Aktivitetsskolen Grorud, henviste til sitt 

notat og foreslo at driftsstyret vedtar budsjettforslaget for 2017.  

Vedtak:  

Driftsstyret vedtok enstemmig budsjettforslaget for 2017 for funksjon 

215, Aktivitetsskolen Grorud. 

 

Sak  05 - 2017 Forslag til budsjett 2017, Grorud skole. 



 Rektor la fram forslag til budsjett for hver av funksjonene 202 

(undervisning) og 222 (bygninger/drift), henviste til sitt notat og foreslo 

at driftsstyret vedtar budsjettforslaget for 2017.  

    

Vedtak: 

Driftsstyret vedtok enstemmig budsjettforslagene for 2017 på hver av 

funksjonene 202 og 222 for Grorud skole. 

 

Sak  06 - 2017  Strategisk plan 2017.  

   Rektor gikk gjennom forslag til strategisk plan for 2017. 

Driftsstyreleder kommenterte at samarbeid med foreldrerepresentanter, 

som for eksempel møtet med foreldrerepresentanter og AKS i forkant 

av FAU møtene, som en del av samarbeidet mellom foreldre og skole, 

kunne ha vært med som et tiltak i Strategisk plan. Rektor forklarte at 

tiltakene nå er å se som en del av den daglige driften, som vil si at 

skolen fortsetter med møtene som en fast rutine. 

   Vedtak: 

Driftsstyret godkjente enstemmig forslaget til strategisk plan for 2017 

for Grorud skole. 

 

Sak  07 - 2017  Orienteringssak 

 Mer Læring 1-4 

Rektor informerte om at skolen kan søke om 2 nye 

lærerstillinger til neste skoleår. Dette er en del av byrådets 

satsing. Totalt skal 35 nye stillinger opprettes. Det er mange 

skoler som kan søke, så det er uvisst om Grorud skole vil få 

noen stillinger. 

Sak  08 - 2017  Eventuelt    

Rektor informerte om at referatet fremover vil komme tett etter hvert 

møte. 

  

 

Øydis U. Castberg        Jenny Sundquist 

 

 

driftsstyreleder       sekretær/rektor 


