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Referat 

 

 

Til stede: Sella Provan, Steinar Storløkken, Henrik Wettre Holthe, Karen-Marie E. Lunde, 

Solveig Helleland, Øyvind Bibow Hansen 

Forfall: Aud K. Johnsen, Kent Andersen, Heidi Smerud, Christine Nybø Brattenborg 

Møtegruppe: Driftsstyret på Godlia skole 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 18.10.2016 17:00 

Referent:  ØBH 

Telefon: 22757400 

 

 

Sak 28/16: Godkjenning av referat 

  Referatet ble godkjent 

 

Sak 29/16: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Sakslisten ble godkjent. Sak om innkjøp av iPad ble meldt til eventuelt. 

 

Sak 30/16: Godt nytt fra skolen 

- Stian på 6. trinn kvalifiserte seg til EM i skolesykkelmesterskap, og gjorde en 

fin innsats i EM i Tsjekkia 

- Skolen har fått enda flere lekeapparater utendørs og er veldig fornøyd med det 

- Det har vært arrangert friidrettsdag siden sist, og det var en veldig fin dag 

- Vi har hatt to samlinger i høst; en oppstartssamling med alle utendørs, og en 

samling i aulaen. På grunn av elevtallet er vi nå nødt til å arrangere samlinger i 

aulaen i to puljer, men dette fungerte veldig fint 

- AKS har hatt en veldig god oppstart, og den nye kurskatalogen har gitt elevene 

et bredt utvalg av spennende aktiviteter å delta i 

 

Sak 31/16: Økonomi skole og AKS 

Skole: Per august viser budsjettet et mindreforbruk på ca. 1,61 %. Det er lagt opp til 

at budsjettet skal gå i pluss, slik at vi kan ta med noen midler inn i budsjettet for 

2017, som skal øremerkes skolens 50-årsjubileum. 

 

AKS: Budsjettet per april viser et mindreforbruk på 25,8 %. Dette skyldes 

periodiseringen. AKS har et overforbruk på lønn og økte inntekter på 

oppholdsbetaling som henger sammen med flere barn og flere ansatte enn 

budsjettert. Prognosen for resten av budsjettåret er at det vi ligger i pluss nå blir 

fordelt utover de kommende månedene i form av økte lønnskostnader slik at vi ved 

årsslutt regner med å ha et lite mindreforbruk. Det er ikke tatt høyde for eventuelt 

ekstra tildeling eller tilbaketrekking av midler knyttet til barn med spesielle behov 

som justeres i november etter innrapportering 15. oktober. 
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Sak 32/16: Høring om inntaksområder 

Utdanningsadministrasjonen har sendt forslag til endring av skolegrensene til 

skolestart 2017 mellom Godlia, Manglerud og Østensjø skoler til høring.  

 

Følgende adresser foreslås flyttet fra Godlia skole til Østensjø skole: 

 

Baneveien 1-9999, 2-9998 

Dalbakkveien 1-25, 2-24, 82-106 

Damfaret 29-9999, 34-9998 

Godliasvingen 1-9999, 2-9998 

Haakon Tveters vei 10-18 

Låveveien 1-33, 2-52 

Peter Aas vei 1, 2-32 

Promenaden 1-9999, 2-9998 

Terrasseveien 1-7, 2-8 

 

Driftsstyret ved Godlia skole mener det er naturlig at disse adressene tilbakestilles 

til Østensjø skole. Rektor sender høringsuttalelsen til Utdanningsetaten. 

 

Sak 33/16: Godlia skole 50 år 

Godlia skole vil våren 2017 markere at det er 50 år siden skolen åpnet. Det vil bli 

en stor fest for hele skolen 15. juni, og det vil også bli arrangert en jubileumsfest for 

de ansatte. Det vil bli foreslått å avsette midler til dette i neste års budsjett. 

 

Sak 34/16: Kurs i informasjonssikkerhet for alle ansatte 

Alle ansatte gjennomfører i disse dager et digitalt kurs i fem moduler om 

informasjonssikkerhet. Hensikten er å sikre at skolen har god kompetanse på 

behandling av informasjon i det daglige. 

 

Sak 35/16:  Ny medarbeiderundersøkelse 

Det er utarbeidet en felles medarbeiderundersøkelse for hele Oslo kommune, så 

årets undersøkelse er annerledes enn tidligere år. Undersøkelsen skal gi ledelsen og 

vernetjenesten informasjon om ti faktorer som påvirker måloppnåelse og 

medarbeidertilfredshet. Undersøkelsen vil bli gjennomført annethvert år. 

 

Sak 36/16: Eventuelt 

 

Rektor ønsker å kjøpe inn klassesett med iPad til skolen. Det er viktig å sikre at 

skolen kan tilby opplæring med digitale hjelpemidler som fremmer læring, og flere 

skoler har gode erfaringer med bruk av apper på nettbrett. Utdanningsetaten har 

tildelt ekstra midler til skolene som skal brukes på læremidler. Rektor foreslår at 

deler av denne tildelingen brukes på innkjøp av iPad. 

 

Vedtak: Driftsstyret støttet forslaget om innkjøp av iPad. 

 

 

Neste ordinære møte: DS ble enige om at møtet 06.12.16 utgår, og at neste møte blir 17.01.17, 

klokka 17.00 
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Oslo 18.10.16 

 

 

 

 

 

………………………………….  ……………………………………. 

Driftsstyreleder    Sekretær 


