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Referat 

 

 

Til stede: Marianne Blakstad Optjernsberget, Hans Marius Sandaas, Karen- Marie elstrup 

Lunde, Henrik Wettre Holte, Randi Vollmerhaus, Hanne Iren Eldby 

Forfall: Kent Øystein Andersen 

Møtegruppe: Driftsstyret på Godlia skole 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 17.10.2018 17:00 

Referent: Sverre Andenæs 

Telefon: 22757400 

 

 

Sak 29/18: Godkjenning av referat 

  Referatet er tidligere godkjent 

 

Sak 30/18: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Sakslisten er godkjent 

   

 

Sak 31/18: Godt nytt fra skolen 

- Det har vært en god oppstart på skolen, og 1.trinn er en fin gjeng med barn, 

som er godt i gang med skolehverdagen. To inspektører har sluttet, og det er 

derfor underbemanning i ledelsen. Det gir en ganske travel hverdag. Ny 

inspektør for 5.-7.trinn blir Elin Håkonsen. Hun er inspektør ved 

Uranienborg skole, og begynner hos oss 1.desember. 

- AKS er godt i gang. Brukerundersøkelsen for AKS var klar før sommeren, 

og foreldrene gir veldig gode tilbakemeldinger på fokusområdene for 

forrige skoleår. Generelt veldig fornøyde AKS- foreldre. 

Sak 32/18: GSI- gjennomgang av nøkkeltall 

1.oktober er årlig statistikkfrist for rapportering til Grunnskolenes 

informasjonssystem. Dette er tallmateriale fra alle skoler, som danner grunnlaget 

for mye skolestatistikk og politiskeprioriteringer. Godlia skole talte 475 elever, og 

det er 4 færre enn prognosen for høsten. Ellers er bemanningen justert inn mot den 

nye lærernormen.  

 

Driftstyret tok GSI-rapporten til etteretning. 

 

 

Sak 33/18: Økonomi skole og AKS, tertilrapportering 

Tertialrapport, 3.tertial,  for Godlia skole og aktivitetsskolen ble lagt fram. De viser 

at skolen styrer mot et mindreforbruk på 481.000,- Skolens økonomi er stabilt god. 

Mindreforbruket i høst skyldes særlig redusert antall i ledelsen. 
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3. tertial for aktivitetsskolen viser at det er et økonomisk utfordrende år, med mange 

barn som krever mye voksenstøtte. AKS styrer mot et regnskap i balanse, under 

forutsetning av at høstjusteringene for gratis kjernetid og tilskudd til barn med 

spesiell behov blir som forventet.  

 

Vedtak: Driftstyret tok økonomirapportene til etteretning. 

   

Sak 34/18: Skolens ordensreglement- endring  

Det er vedtatt nytt sentralt ordensreglement for Osloskolen. Dette reglementet er 

overordnet det lokale reglementet på skolene. Ledelsen har gjennomgått 

reglementet, og ser at det er et tillegg som vil kunne være hensiktsmessig å ta inn i 

skolens lokale reglement. Se saksfremlegg. 

 

 

Vedtak:  Driftstyret ved Godlia skole vedtok foreslått endring i skolens lokale 

ordensreglement, med virkning fra 01.08.2018. 

 

Sak 35/18: Eventuelt 

  Ingen saker. 

   

   

Neste ordinære møte: Onsdag 05.12.18 klokka 17.00 

 

 

Oslo 29.11.18 

 

 

 

 

 

………………………………….  ……………………………………. 

Driftsstyreleder    Sekretær 


